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“I can do all things through Christ who strengthens me” 
(Philippians 4:13) 

 
 
 

 
“Don’t worry about anything; instead, pray about everything.  
Tell God what you need, and thank him for all he has done.” 

(Philippians 4:6) 
 
 
 

“Those who sow with tears will reap with songs of joy.” 
(Psalm 126:5) 
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THE INFLUENCE OF PROFITABILITY, BUSINESS RISK, NON 

DEBT TAX SHIELD, TANGIBILITY ASSET AND ITS EFFECT 
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(Study at Manufacturer Companies Listed in Indonesia Stock Exchange for the 
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ABSTRACT 

 
The previous empirical studies have not provided evidence that conclusively settles the debate 

about whether and how firm’s debt using affects profitability, business risk, non debt tax shield, 

and tangibility asset. As the literature have already said, capital structure is  a mix of a 

company’s debt and equity. The capital structure is how a firm finances its overall operation 

and growth by using different source of funds. Therefore, this research tend to fill this gap in 

empirical and theoritical review by examining further the relationship among capital structure, 

profitability, business risk, non debt tax shield, and tangibility asset. The objectives of the 

research are to analyze and explain the influence of firm’s debt using on profitability, business 

risk, non debt tax shield, and tangibility asset of manufacturer companies listed in Indonesia 

Stock Exchange (IDX) for the periode of 2012 – 2014 and give recommendation as the 

completion upon this research. Samples used were selected by purposive sampling method. 

After reduced with some criteria, the total number of sample used was 231 samples. Multiple 

regresion was used to examine the hypotesis. The empirical result reveal that PROF and NDTS 

has negative and significant influence on debt using (DAR). On the other side, BR and TANG 

has positive and significant influence on debt using (DAR). 

 

 

 

Keywords : capital structure, debt, profitability, business risk, non debt tax shield, and 

tangibility asset, purposive sampling method , multiple regresion 
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PENGARUH PROFITABILITAS, BUSINESS RISK, NON DEBT 

TAX SHIELD DAN TANGIBILITY ASSET TERHADAP 

STRUKTUR MODAL 

 
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Untuk Periode Tahun 2012 – 2014) 

 

ABSTRAK 

 
Beberapa penelitian empiris terdahulu masih belum dapat membuktikan secara pasti hubungan 

antara profitabilitas, business risk, non debt tax shield dan tangibility asset terhadap 

penggunaan utang. Beberapa literatur mendefinisikan bahwa struktur modal merupakan 

gabungan antara pendanaan berupa utang dan ekuitas. struktur modal juga didefinisikan 

sebagai langkah bagaimana perusahaan mendanai kegiatan operasionalnya dengan 

menggunakan sumber pendanaan yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis dan menjelaskan hubungan antara profitabilitas, business risk, non debt tax shield 

dan tangibility asset terhadap penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive. Setelah disesuaikan 

dengan beberapa persyaratan, total sampel yang digunakan sebanyak 231 sampel. Dengan 

menggunakan analisis regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas 

(PROF) dan non debt tax shield (NDTS) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

penggunaan utang (DAR) . Sedangkan business risk (BR) dan tangibility asset (TANG) 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan utang (DAR). 

 

 

Kata kunci : struktur modal, profitabilitas, business risk, non debt tax shield, tangibility asset, 

purposive sampling, analisis regresi berganda.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dengan adanya pengaruh globalisasi membuat persaingan antar perusahan 

semakin ketat. Maka dari itu, perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan setiap 

elemen di dalam perusahaannya, baik itu dilihat dari produk, teknologi, pemasaran, 

maupun sumber daya manusia yang dimilikinya. Selain itu, perusahaan pun dituntut 

untuk dapat melakukan pengelolaan terhadap fungsi – fungsi yang penting di dalam 

perusahaan (Nurita, 2012). Pengelolaan yang dimaksud berkaitan dengan pengambilan 

keputusan yang tepat atas perencanaan, pemasaran, keuangan maupun strategi – 

strategi lainnya yang perlu dilakukan. 

Salah satu keputusan yang harus di ambil oleh perusahaan adalah keputusan 

pendanaan yang berkaitan dengan komposisi utang, saham preferen, dan saham biasa 

yang digunakan oleh perusahaan (Fadhli, 2010). Keputusan pendanaan sendiri 

berkaitan dengan bagaimana perusahaan tersebut dapat memperoleh dana untuk 

membiayai investasinya secara efesien. Selain itu, keputusan pendanaan juga dapat 

membantu perusahaan dalam menentukan seberapa besar utang dibandingkan dengan 

ekuitas dalam membiayai investasi perusahaan tersebut (Setiawan, 2006). 



2 

 

 

Setiap aktivitas bisnis memerlukan modal atau kapital memulai, memelihara, 

dan bertumbuh. Jika bisnis berhasil, maka bisnis akan menghasilkan keuntungan. 

Namun, baik sukses atau tidaknya sebuah bisnis, tetap saja akan membutuhkan dana 

untuk membiayai kegiatan operasionalnya termasuk membayar pajak (Anoraga, 2000). 

Keputusan pendanaan merupakan keputusan mengenai sumber dana yang akan 

digunakan oleh perusahaan, baik itu yang berasal dari dalam maupun dari luar. Sumber 

dana dari dalam perusahaan berasal dari laba ditahan (retained earning), sedangkan 

sumber dana dari luar biasanya berasal dari penggunaan utang dan penerbitan saham. 

Atmaja (2008) menyatakan bahwa seorang manajer harus mampu untuk 

mengambil keputusan pendanaan dengan mempertimbangkan komposisi utang dan 

modal sendiri yang akan digunakan oleh perusahaan. Kesalahan dalam mengambil 

keputusan pendanaan akan menimbulkan biaya tetap dalam bentuk biaya modal yang 

tinggi, sehingga menyebabkan perolehan profitabilitas perusahaan yang rendah. Maka 

dari itu, perlu dianalisis lebih dalam lagi mengenai seberapa besar manfaat dan resiko 

yang mungkin akan terjadi terkait dengan keputusan pendanaan yang akan diambil oleh 

sebuah perusahaan. 

Brigham dan Houston (2006) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan terkait dengan struktur modal, 

yaitu, stabilitas penjualan, struktur aset, leverage operasi, tingkat pertumbuhan, 

profitabilitas, pajak, kendali, sikap pemberi pinjaman, lembaga pemeringkat, kondisi 

pasar, kondisi internal perusahaan, fleksibilitas dan sikap manajemen. Berdasarkan hal 

tersebut, penting bagi manajemen untuk mengetahui faktor – faktor apa saja dan 
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bagaimana masing – masing dari faktor – faktor tersebut mempengaruhi struktur modal 

dalam memasuki ruang lingkup pendanaan. 

Menurut Brigham dan Houston (2001), struktur modal yang optimum adalah 

struktur yang dapat memaksimalkan harga dari saham perusahaan. Oleh karena itu, 

manajemen dalam menetapkan struktur modal tidak boleh bersifat kaku tetapi perlu 

menyesuaikan dengan keadaan perusahaan. Dengan demikian, tujuan pihak 

manajemen untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dapat tercapai. 

Semakin besar perusahaan maka akan semakin besar pula dana yang diperlukan 

untuk melakukan kegiatan ekspansi, akibatnya perusahaan tidak selamanya akan terus 

memanfaatkan sumber dana internal yang dimilikinya untuk membiayai kegiatan 

operasionalnya. Oleh karena itu, utang sering dijadikan pilihan alternatif bagi 

perusahaan karena sifatnya yang tidak permanen dan lebih murah untuk dilakukan 

(Nanok, 2008). Hal ini menjadikan utang sebagai bagian penting dari struktur modal 

perusahaan. Namun, tidak semua kreditur bersedia untuk memberikan pinjaman tanpa 

mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi nantinya. 

Utang seperti dua sisi mata uang yaitu mendatangkan keuntungan dan kerugian. 

Keuntungan yang diperoleh yaitu pembayaran utang dapat mengurangi jumlah pajak 

yang dibayarkan kepada pemerintah dan salah satu kerugiannya adalah apabila 

operasional perusahaan tidak berjalan seperti yang diharapkan maka bunga utang akan 

membebani perusahan dan dapat mengakibatkan kebangkrutan usaha (Marlin, 

2007:73). 
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Pendapat yang dikemukakan Modigliani – Miller (1963) justru mengatakan 

bahwa dengan penggunaan utang yang banyak dapat meningkatkan nilainya jika 

terdapat pajak. Dengan kata lain, jika tujuan pembelanjaan perusahaan adalah untuk 

meningkatkan nilai perusahaan, maka perusahaan perlu menggunakan utang (Nurita, 

2012). Hal ini disebabkan karena adanya tax deductibility of interest payment, 

maksudnya adalah pembayaran bunga merupakan objek pengurang pajak, namun 

demikian tidak seharusnya perusahaan menggunakan utang sebanyak - banyaknya. 

Pendanaan yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan memiliki 

kelemahan dan kekurangannya masing – masing. Liem, dkk. (2013), menyatakan 

bahwa penggunaan utang dapat mengurangi biaya modal dan meningkatkan ROE bagi 

pemegang saham. Sedangkan penggunaan utang yang tinggi akan menyebabkan 

agency cost debt yang tinggi pula dan dapat merugikan pemegang saham. Dengan 

kondisi demikian, penggunaan pendanaan yang baik dapat membawa perusahaan pada 

kondisi keuangan yang stabil dan kuat. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan 

Hadianto (2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat arah hubungan 

variabel yang tidak konsisten terkait dengan pengaruhnya terhadap struktur modal 

perusahaan. Variabel yang dimaksud adalah variabel profitabilitas dan variabel stuktur 

aset. Di dalam penelitian ini juga akan menguji variabel non debt tax shield dengan 

berlandaskan teori trade off yang menyatakan bahwa semakin banyak manfaat pajak 

yang diterima melalui depresiasi maka akan semakin mengurangi kecenderung 

perusahaan untuk menggunakan utang dalam struktur modalnya. Selain itu, penelitian 
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ini juga menambahkan variabel business risk dengan berlandaskan pendapat Brigham 

dan Houston (2006) yang menyatakan bahwa semakin tinggi risiko bisnis perusahaan 

maka penggunaan utang sebaiknya dikurangi untuk menghindari terjadinya financial 

distress (kesulitan keuangan). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wimelda dan Marlinah (2013) 

adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini menambahkan variabel non debt tax shield sebagai faktor – 

faktor yang dapat mempengaruhi keputusan penggunaan utang di dalam 

struktur modal perusahaan. Alasan penambahan variabel ini dikarenakan 

non debt tax shield dapat mengurangi penggunaan utang sebagai dampak 

dari manfaat pajak yang diterima melalui depresiasi.  Penambahan variabel 

tersebut mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yeniatie 

dan Destriana (2010) dan Liem, dkk (2013). 

2. Penelitian melakukan proksi debt to asset ratio (DAR) untuk mengetahui 

seberapa besar aktiva perusahaan yang didanai oleh utang. Sedangkan 

untuk variabel profitabilitas diukur dengan EBIT terhadap total aset. 

3. Objek yang diteliti dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012 – 2014. Hal ini 

dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki jumlah aset tetap yang besar 

dan biasanya didanai melalui utang. Sehingga penulis tertarik untuk 

meneliti penggunaan utang di dalam struktur modal perusahaan 

manufaktur. 
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Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai faktor–

faktor yang mempengaruhi penggunaan utang di dalam struktur modal perusahaan 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Veronica dan Hadianto (2008), hasil penelitian 

menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

struktur modal. Artinya, semakin besar keuntungan perusahaan maka semakin besar 

pula kemampuan perusahaan untuk mengembalikan utangnya kepada kreditur. Hal ini 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) yang menemukan 

bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara profitabilitas terhadap struktur modal. 

Variabel business risk (risiko bisnis) merupakan risiko yang muncul ketika 

perusahaan tidak mampu menutupi biaya operasionalnya dan dipengaruhi oleh 

stabilitas pendapatan dan biaya (Gitman, 2009). Perusahaan yang memiliki risiko 

bisnis yang tinggi cenderung menggunakan utang yang lebih sedikit karena kreditur 

akan meminta biaya yang lebih tinggi (Atmaja, 2008). Hal ini disebabkan karena utang 

menuntut adanya komitmen pembayaran berkala kepada pemberi pinjaman, sehingga 

perusahaan yang memiliki resiko bisnis yang lebih tinggi akan mengalami kesulitan 

keuangan dan cenderung mengalami kebangkrutan. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Wimelda dan Marlinah (2013) menemukan adanya pengaruh positif 

antara business risk (resiko bisnis) terhadap struktur modal. Hal ini bertentangan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Basil (2011) yang menemukan bahwa 

tidak terdapat pengaruh antara business risk (resiko bisnis) terhadap struktur modal. 

Variabel yang ketiga adalah non debt tax shield (perlindungan pajak bukan 

utang) yaitu beban bunga yang dapat dijadikan sebagai pengurang saat menghitung 
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pajak perusahaan. Menurut DeAngelo (1980) dalam Hidayat (2013) menyatakan 

bahwa potongan pajak yang berupa depresiasi dan investment tax credit dapat 

digunakan untuk mengurangi beban pajak, perusahaan dapat mengurangi beban pajak 

dengan memanfaatkan keuntungan/perlindungan pajak melalui fasilitas perpajakan 

yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurita 

(2012) dan Natasari (2014) menemukan bahwa non debt tax shield (perlindungan pajak 

bukan utang) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Hal 

ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Masdar dan Mas’ud 

(2008) yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara non debt tax shield 

(perlindungan pajak bukan utang) terhadap struktur modal. 

Variabel yang terakhir adalah tangibility asset (aset tetap berwujud) merupakan 

rasio yang menggambarkan proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan terhadap total 

aset. Moh’d, dkk (1998) berpendapat bahwa jaminan utang merupakan aset yang dapat 

digunakan oleh perusahaan sebagai jaminan bagi kreditur. Sehingga perusahaan yang 

memiliki tangibility asset yang banyak, maka semakin besar pula peluangnya untuk 

mendapatkan pinjaman ke pihak ekternal perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Natasari (2014); Akinyomi dan Olagunju (2013); Basil (2011); 

dan Liem, dkk. (2013) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara variabel tangibility asset (aset tetap berwujud) terhadap stuktur modal. Hal ini 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pervez et al (2009) yang 

menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara tangibility asset (aset tetap 

berwujud) dengan struktur modal. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini 

mengambil judul “Pengaruh Profitabilitas, Business Risk, Non Debt Tax Shield dan 

Tangibility Assets Terhadap Struktur Modal yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2012 – 2014”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Terdapat banyak penelitian – penelitian yang telah dilakukan untuk 

menentukan faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi komposisi dari stuktur modal. 

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka penting bagi perusahaan untuk 

mengetahui lebih dalam lagi faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi komponen 

struktur modal. Namun, berdasarkan penelitian – penelitian terdahulu masih terdapat 

perbedaan  antara hasil satu peneliti dengan peneliti lainnya. 

Maka dari rumusan masalah yang telah diungkapkan, peneliti ingin mengkaji 

lebih dalam lagi mengenai faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi  struktur modal. 

Di dalam penelitian ini, struktur modal hanya difokuskan pada pertimbangan 

perusahaan manufaktur dalam penggunaan utangnya. Variabel – variabel yang akan 

diteliti adalah : profitabilitas, business risk (resiko bisnis), non debt tax shield 

(perlindungan pajak), dan tangibility assets (aset tetap tak berwujud). 

Hasil penelitian ini diharpakan dapat menjawab empat pertanyaan penelitian 

yang diajukan sebagai berikut : 
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1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penggunaan utang dalam 

struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012 – 2014 ? 

2. Apakah business risk (risiko bisnis) berpengaruh terhadap penggunaan 

utang dalam struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2014 ? 

3. Apakah non debt tax shield (perlindungan pajak bukan utang) berpengaruh 

terhadap penggunaan utang dalam struktur modal pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2014 ? 

4. Apakah tangibility asset (aset tetap berwujud) berpengaruh terhadap 

penggunaan utang dalam struktur modal pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2014 ?  

 

1.3 Batasan Masalah  

Penelitian ini terbatas hanya pada penggunaan utang di dalam struktur modal 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 

2012 – 2014.  Hal ini dikarenakan sebagian besar aset perusahaan manufaktur didanai 

oleh utang sehingga perusahaan manufaktur dijadikan objek penelitian. Sedangkan 

variabel penelitian hanya berfokus pada profitabilitas, business risk, non debt tax shield 

dan tangibility asset. Alasan penelitian memakai variabel tersebut karena masih 

terdapat arah hubungan variabel yang tidak konsisten dengan penenelitian sebelumnya. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh profitabilitas terhadap 

penggunaan utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2012 – 2014. 

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh business risk (resiko bisnis) 

terhadap penggunaan utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2014. 

3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh non debt tax shield 

(perlindungan pajak) terhadap penggunaan utang pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2014. 

4. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh tangibility assets (aset tetap 

tak berwujud) terhadap penggunaan utang pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2014. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diperlukan untuk melengkapi penelitian – penelitian sebelumnya, 

sehingga diharpkan memberikan manfaat bagi pihak – pihak sebagai berikut : 

1. Bagi akademisi, dapat digunakan untuk melengkapi temuan – temuan 

empiris sebelumnya dan untuk peneliti selanjutnya dapat dijadikan referensi 

dan acuan. 
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2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan 

informasi penting sebagai masukan dalam menentukan keputusan untuk 

pendanaan yang lebih optimal, sehingga dapat meningkatkan nilai 

perusahaan untuk kepentingan internal maupun eksternal. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Penelitian ini terbagi menjadi 5 bab penting yang saling berhubungan untuk 

dapat memudahkan dalam pemahaman penelitian : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan lebih lanjut mengenai masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas temuan – temuan empiris berdasarkan penelitian – penelitian 

sebelumnya serta telaah literatur untuk mendukung penelitian ini dan 

membangun kerangka pemikiran serta model hipotesis terhadap dugaan 

sementara masalah yang diteliti. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan, populasi dan sampel, 

sumber data dan teknik pengumpulan data, variabel penelitian, serta metode 

analisis data. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas hasil dari penelitian termasuk di dalamnya meliputi 

interpretasi data sesuai dengan metode analisis data yang digunakan, sejarah 

perusahaan, dan hasil dari pengaruh profitabilitas, business risk (resiko bisnis), 

non debt tax shield (perlindungan pajak), dan tangibility assets (aset tetap tak 

berwujud) terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012 – 2014. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan 

dari hasil pengaruh profitabilitas, business risk (resiko bisnis), non debt tax 

shield (perlindungan pajak), dan tangibility assets (aset tetap tak berwujud) 

terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2012 – 2014 serta saran dan rekomendasi kepada perusahaan dan pihak – pihak 

yang berkepentingan atas penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan teori 

Landasan teori ini menjelaskan teori – teori yang mendukung perumusan 

hipotesis serta analisis dari hasil penelitian terdahulu. Landasan teori ini menjabarkan 

teori yang berhubungan dengan penelitian serta argumentasi yang disusun sebagai 

tuntutan dalam memecahkan masalah penelitian dan perumusan hipotesis. 

 

2.1.1 Struktur Modal dan Penggunaan Utang 

Teori struktur modal modern dikenalkan oleh Modigliani-Miller (MM) pada 

tahun 1958, mereka berasumsi bahwa bagaimana perusahaan mendanai kegiatan 

operasinya tidak akan berdampak apapun, sehingga struktur modal adalah suatu hal 

yang tidak relevan. Dengan kata lain, nilai perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap 

penggunaan utang. Dalam penelitian pertamanya ditahun 1958, Modigliani-Miller 

berasumsi bahwa tidak adanya aspek perpajakan, tidak ada biaya kebangkrutan, 

investor memiliki informasi yang sama atas perusahaan, investor memiliki harapan 

yang sama atas tingkat resiko dan laba perusahaan, saham dan obligasi diperdagangkan 

dalam kondisi pasar sempurna dan lain – lain.  

Tahun 1963 Modigliani-Miller mengembangkan penelitiannya dengan 

menambahkan aspek perpajakan dan menyimpulkan bahwa penggunaan utang akan 
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meningkatkan nilai perusahaan dan meminimalkan pajak yang dibayarkan oleh 

perusahaan karena adanya beban bunga yang bertindak sebagai pengurang pajak 

penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan diperbolehkan menggunakan utang 

sebanyak – banyaknya. Hasil penelitian dari Modigliani-Miller ini menjadi awal 

penelitian struktur modal modern lainnya guna mengembangkan teori yang lebih 

realistis. 

Dalam melakukan pendanaan, perusahaan dapat menggunakan dua jenis 

sumber pendanaan yaitu, utang dan ekuitas. Campuran antara utang dan ekuitas itulah 

disebut dengan struktur modal (Pervez et al. 2009). Pendapat tersebut dilengkapi oleh 

Home dan Wachowicz (2013) yang memberikan definisi bahwa struktur modal adalah 

bauran (proporsi) atas pembiayaan jangka panjang permanen perusahaan yang diwakili 

utang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa. Utang jangka pendek yang bersifat 

permanen juga termasuk dalam pembentukan struktur modal perusahaan. 

Rodoni dan Herni (2010) berpendapat bahwa struktur modal merupakan 

proporsi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan dimana dana 

yang diperoleh menggunakan kombinasi atau gabungan dari pendanaan yang berasal 

dari dalam maupun luar perusahaan. Dari definisi tersebut, struktur modal 

menunjukkan bagaimana perusahaan menentukkan kombinasi atau campuran utang 

dan modal sendiri, sehingga menjadi komposisi yang tepat bagi perusahaan. 

Margaretha dan Ramadhan (2010) menyatakan bahwa struktur modal 

perusahaan adalah gabungan antara modal sendiri dan utang. Modal sendiri dapat 

berasal dari common stock, paid in capital, retained earning, dikurangi treasury stock 
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(internal equity). Pendanaan yang berasal dari modal sendiri juga dapat berasal dari 

external equity yaitu apabila perusahaan menjual sebagian dari sahamnya kepada 

investor. Sedangkan pendanaan yang berasal dari utang bisa berasal dari kreditur 

maupun penerbitan obligasi. Masing – masing dari sumber pendanaan tersebut 

mempunyai keuntungan dan kerugiannya masing – masing, maka manajer perusahaan 

dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menentukkan komposisi 

pendanaan perusahaan. 

Modal dapat dibagi menjadi 2 jenis menurut Riyanto (2008) : 

1. Modal asing  

Utang jangka panjang merupakan salah satu sumber pendanaan eksternal 

yang memiliki jangka jatuh tempo lebih dari satu tahun. Sumber pendanaan 

ini pada umumnya digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan 

operasional seperti, ekspansi pasar dan pengembangan produk. Beberapa 

jenis dari utang jangka panjang adalah sebagai berikut : 

a. Utang obligasi 

Obligasi merupakan salah satu jenis surat utang yang dikenakan 

bunga serta nilai nominalnya harus dibayarkan kembali pada saat  

tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dan biasanya lebih dari 

satu tahun (Reeve, 2010 : 219). Obligasi ini menunjukkan bahwa 

perusahaan telah menyetujui persyaratan untuk membayar kembali  

dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 
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b. Utang hipotik 

Utang hipotik merupakan jenis utang jangka panjang yang dijamin 

pembayarannya dengan aset tetap atau aset tidak bergerak seperti, 

tanah dan bangunan. 

c. Kewajiban sewa guna usaha jangka panjang 

Menurut Stice dan Skousen (2010), beberapa jenis kegiatan sewa 

guna usaha perusahaan atas pabrik, properti dan peralatan pada 

hakikatnya didanai dari penggunaan utang. Untuk tujuan akuntansi, 

nilai sekarang dari pembayaran sewa masa datang akan dicatat 

sebagai utang jangka panjang. 

2. Modal sendiri 

Modal sendiri merupakan modal yang berasal pemilik perusahaan itu 

sendiri yang tertanam dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tentu. 

Berdasarkan sumbernya terdiri dari dua macam yaitu sumber interal dan 

eksternal. Modal sendiri yang berasal dari internal perusahaan adalah modal 

dalam bentuk keuntungan yang dihasilkan perusahaan tersebut. Sedangkan 

untuk modal sendiri yang bersifat eksternal adalah modal dari pemilik 

perusahaan yaitu modal saham dalam bentuk : 

a. Saham biasa  

Saham biasa adalah salah satu bentuk modal jangka panjang yang 

ditanamkan oleh investor dimana pemilik saham ini dengan 

memiliki saham berarti investor tersebut telah mebeli prospek dan 
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siap menanggung resiko sebesar dana yang ditanamkannya. 

Pemegang dari saham biasa akan mendapatkan deviden pada akhir 

tahun pembukuan, hanya apabila perusahaan tersebut mendapatkan 

keuntungan. Sedangkan apabila perusahaan tidak mendapatkan 

keuntungan atau mendapatkan kerugian, maka pemegang saham 

tidak akan mendapatkan deviden. Dari definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa saham memiliki beberapa fungsi yaitu : 

- Sebagai alat untuk menentukan pembagian laba perusahaan 

- Sebagai alat untuk menguasai perusahaan 

- Sebagai alat untuk membelanjai pendanaan perusahaan 

b. Saham preferen 

Pemilik dari saham preferen ini memiliki hak yang lebih tinggi 

dibandingkan pemilik saham biasa. Dalam hal pembagian deviden, 

pemilik saham preferen akan dibagikan deviden terlebih dahulu 

baru kemudian sisanya akan dibagikan kepada pemilik dari saham 

biasa.  

c. Saldo laba (Retained Earnings) 

Saldo laba merupakan sisa laba dari keuntungan yang diperoleh 

perusahan yang belum dibagikan kepada pemilik saham sebagai 

deviden. Laba bersih dapat meningkatkan saldo laba, sebaliknya 

deviden akan mengurangi saldo laba. Saldo laba ini dihasilkan dari 

kegiatan operasi perusahaan yang biasanya digunakan lagi untuk 
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membiayai pembelanjanaan perusahan seperti memperluas kegiatan 

operasi perusahaan. 

Struktur modal dikatakan optimal apabila mencapai keseimbangan antara 

tingkat resiko dan tingkat pengembalian sehingga dapat meningkatkan harga saham 

perusahaan. Penggunaan utang setiap perusahaan berbeda satu dengan yang lainnya 

tergantung pada jenis perusahaan dan industrinya (Pervez et al. 2009). Sedangkan 

menurut Home dan Wachowicz (2013), dalam mencapai struktur modal yang optimal 

diperlukan proporsi utang yang lebih tinggi terhadap ekuitas daripada rata – rata 

industrinya. Untuk itu, perusahaan perlu mengkaji setiap langkahnya dalam melakukan 

pinjaman atau utang.  

Stanley dan Geoffrey (2005) berpendapat bahwa sebelum perusahaan mendanai 

usahanya, perusahaan perlu menetapkan terlebih dahulu biaya yang harus dikeluarkan 

untuk mendapatkan aktiva tetap yang akan digunakan dalam proses produksi. Setelah 

itu baru dapat ditentukan apakah sumber pendanaan akan digunakan dengan modal 

sendiri atau dengan utang. 

Baik atau buruknya struktur modal akan berdampak secara langsung maupun 

tidak langsung. Perusahaan yang memiliki tingkat penggunaan utang yang besar akan 

memberikan beban yang besar pula kepada perusahaan (Riyanto, 2008). 

 

2.1.2 Agency Theory (Teori Keagenan) 

Teori agensi merupakan hubungan antara principal dan agent. Principal  

mendelegasikan wewenangnya kepada agent untuk melakukan tugas demi kepentingan 
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dari principal itu sendiri, termasuk pemberian otorisasi dalam hal pengambilan 

keputusan dari principal kepada agent. Principal disini merupakan pemegang saham 

dari sebuah perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, sedangkan manager 

bertindak sebagai agent. 

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori agensi merupakan 

sebuah kontrak antara principal dan agent, dimana principal merupakan pihak yang 

memberi kuasa atau mandat kepada agen, sedangkan agen adalah pihak yang menerima 

dan melakukan mandat atau kuasa yang telah diberikan. Dalam mengelola perusahaan, 

manager dipilih oleh pemegang saham. Hal ini  menimbulkan perbedaan kepentingan 

antara manager dan pemegang saham yang mengakibatkan adanya pemisahan 

kepemilikan dan pengendalian perusahaan antara principal dan agennya. Tujuan dari 

teori agensi adalah untuk menjelaskan hubungan antara kedua belah pihak dengan 

tujuan untuk meminimalisir cost sebagai dampak adanya informasi yang tidak 

asimetris serta adanya ketidakpastian (Fadhli, 2010). 

Teori agensi menjelaskan bahwa dengan adanya penggunaan utang akan 

menurunkan cash flow perusahaan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan 

terjadinya pemborosan yang dilakukan oleh manager. Menurut Vogt (1994), dengan 

cash flow yang tinggi memungkinkan manajer untuk melakukan investasi yang tidak 

profitable bagi pemilik perusahaan. 

Kecenderungan teori agensi berfokus pada penentuan kontrak kerja antara 

principal dan agen, ketika kontrak yang dibuat tidak berjalan dengan efesien maka 

timbullah konflik agensi. Salah satu bentuk dari konflik agensi adalah asimetri 
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informasi, dimana dalam situasi ini, agen (manajer) memiliki informasi lebih banyak 

dari pada principal yang biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga 

perlu adanya mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan antara 

manajer dan pemegang saham (principal). Dengan adanya mekanisme atau 

pengawasan ini menyebabkan timbulnya biaya agensi. Utang merupakan suatu 

mekanisme yang bisa dipakai untuk mengurangi atau meminimalisir adanya konflik 

keagenan. Penggunaan utang dalam stuktur modal juga dapat mengurangi keinginan 

manager untuk menggunakan dana dari penerbitan saham baru.  

Penggunaan utang tidak hanya dapat mengurangi biaya agensi akibat dari 

timbulnya konflik keagenan, akan tetapi juga dapat meningkatkan kemungkinan 

terjadinya kebangkrutan sehingga perlu adanya penggunaan utang yang optimal.  

Dengan adanya alasan ini maka dapat mengurangi tindakan yang menguntungkan 

perusahaan secara sepihak dan mampu mengurangi terjadinya informasi asimetri 

(Rahayu, 2005). 

 

2.1.3 Pecking Order Theory (POT) 

Pecking Order Theory (POT) menjelaskan bahwa perusahaan lebih cenderung 

menyukai pendanaan internal dibandingkan pendanaan eksternal. Hal ini dikarenakan 

adanya informasi asimetri sebagai dampak dari konflik keagenanan sehingga 

penggunaan saldo laba dianggap tidak memiliki resiko dibandingkan pendanaan 

melalui penerbitan saham maupun utang. Teori POT dikemukakan oleh Myers dan 

Majluf (1984) yang menjelaskan bahwa terdapat tiga (3) sumber pendanaan yang dapat 
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digunakan oleh perusahaan, yaitu saldo laba, utang dan ekuitas. Dari ketiga jenis 

sumber pendanaan tersebut, ekuitas memiliki resiko yang jauh lebih besar daripada 

utang sedangkan saldo laba tidak memiliki resiko. Dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan akan lebih cenderung untuk menggunakan sumber pendanaan internal yaitu 

dari saldo laba, dibandingkan penggunaan dana eksternal. Apabila dimungkinkan, 

seluruh pendanaan akan digunakan dari saldo laba. Namun apabila perusahaan tidak 

memiliki dana internal yang memadai, maka dana eksternal merupakan alternatif yang 

dipilih. Jika dana eksternal dibutuhkan, maka perusahaan akan cenderung 

menggunakan utang daripada ekuitas (penerbitan saham). 

Manajer biasanya menerbitkan sekuritas sesuai dengan urutan resiko yang 

paling kecil dengan maksud untuk mengurangi biaya – biaya yang timbul dari 

pemilihan pendanaan antara utang atau ekuitas. Sesuai dengan teori ini maka, investasi 

dengan menggunakan sumber pendanaan internal akan didahulukan, setelah itu baru 

diikuti oleh pendanaan eksternal yaitu penerbitan utang baru. 

Secara ringkas teori ini menyatakan bahwa (Brealy dan Myers, dalam Husnan, 

2006) : 

1. Perusahaan lebih menyukai pendanaan internal (saldo laba) dibandingkan 

pendanaan eksternal (utang dan penerbitan saham) 

2. Apabila pendanaan eksternal memang dibutuhkan, maka perusahaan akan 

menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebh dahulu dimulai dari penerbitan 

obligasi, lalu kemudian sekuritas yang bersifat opsi (misalnya obligasi konversi). 

Apabila masih belum mencukupi maka saham baru akan diterbitkan. 
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3. Jika hasil dari pendanaan internal terdapat kelebihan, maka akan digunakan untuk 

pembayaran utang, pembelian kembali saham, atau akuisisi perusahaan. Meskipun 

dalam beberapa kondisi, pendanaan internal untuk kegiatan investasi masih terasa 

kurang. 

4. Dalam teori ini, tidak ada struktur modal yang optimal karena terdapat dua jenis 

modal yang asalnya berbeda, yaitu internal (saldo laba) dan eksternal (penerbitan 

saham). Modal yang berasal dari dalam perusahaan lebih disukai daripada modal 

yang berasal dari luar perusahaan. 

Penggunaan dana eksternal dalam bentuk utang lebih disukai daripada 

pendanaan ekuitas (seperti penerbitan saham baru) dengan alasan pertimbangan biaya 

emisi, dimana biaya emisi obligasi akan lebih murah daripada biaya emisi saham baru 

Selain itu, terdapat kekhawatiran manajer jika penerbitan saham baru akan ditafsirkan 

sebagai kabar buruk bagi pemodal dan akan menyebabkan harga saham turun karena 

kemungkinan adanya perbedaan informasi (information asymmetry) antara pihak 

manajemen dengan pemegang sahamnya. Hal inilah yang mempengaruhi perilaku 

pecking order theory (Husnan, 2006). 

 

 

2.1.4 Trade-off Theory 

Trade-off theory berfokus pada manfaat serta kerugian yang diterima 

perusahaan apabila memutuskan untuk menggunakan hutang. Selama penggunaan 

utang masih memberikan manfaat bagi perusahaan, maka penggunaan utang masih 



23 

 

diperbolehkan. Namun, apabila pengorbanan atas penggunaan utang lebih besar, maka 

penggunaan utang tidak lagi diperbolehkan. 

Modigliani-Miller (1963) berpendapat bahwa nilai perusahaan yang 

menggunakan utang akan sama dengan nilai perusahaan yang tidak menggunakan 

utang dalam pasar sempurna. Akan tetapi pendapat tersebut direvisi kembali dengan 

hasil penemuan terbaru mereka dengan mengatakan bahwa adanya unsur pajak yang 

membuat penggunaan utang menjadi relevan. Hal ini disebabkan karena adanya beban 

bunga yang dibayarkan perusahaan bertindak sebagai pengurang dari pajak 

penghasilan perusahaan, maka dari itu perusahaan akan mampu meningkatkan nilainya 

dengan menggunakan utang. 

Nurita (2012) menjelaskan bahwa teori ini menghubungkan antara pajak, risiko 

kebangkrutan, dan penggunaan utang yang disebabkan oleh keputusan pendanaan yang 

diambil perusahaan. Penggunaan utang yang optimal bergantung pada trade-off antara 

keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari sumber pendanaan. Selama 

perusahaan yang berutang memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi 

bangkrut daripada perusahaan yang tidak berutang, maka perusahaan tersebut menjadi 

lahan investasi yang kurang menarik (Horne dan Wachowicz, 2013). Nilai perusahaan 

akan meningkat sejalan dengan peningkatan penggunaan utang (akibat interest tax 

shield) hingga mencapai satu titik ketika agency cost dan biaya kesulitan keuangan 

lebih besar dari nilai interest tax shield (Hidayat, 2013). 

Menurut Brigham dan Houston (2001), utang memiliki beberapa dampak 

sebagai berikut : 
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a. Biaya bunga yang dibayarkan perusahaan mempengaruhi penghitungan 

penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga utang menjadi lebih rendah 

b. Kreditur mendapatkan biaya yang bersifat relatif tetap, kelebihan 

keuntungan menjadi klaim bagi pemilik perusahaan. 

c. Perusahaan dengan risiko bisnis yang lebih tinggi sebaiknya menggunakan 

lebih sedikit utang, karena semakin tinggi risiko bisnis, peningkatan utang 

akan memperbesar beban bunga tetap, sehingga menurunkan laba dan 

menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan (financial 

distress). 

Utang menyebabkan perusahaan memperoleh manfaat pajak, sedangkan biaya 

kebangkrutan merupakan biaya administrasi, biaya hukum, biaya keagenan, dan biaya 

pengawasan untuk mencegah perusahaan mengalami kebangkrutan (Siregar, 2005). 

Nilai optimal adalah titik yang menunjukkan manfaat pajak atas setiap tambahan rupiah 

utang sama besarnya dengan kenaikan biaya kebangkrutan (bankruptcy cost) atas 

penambahan utang (Joni dan Lina, 2010). Dampak dari teori ini adalah bahwa manajer 

harus menentukkan komposisi yang tepat untuk menyeimbangkan antara manfaat 

maupun kerugian yang akan diterima pada saat mengumumkan penggunaan utang. 

 

2.1.5 Signalling Theory 

Signalling theory berfokus pada pentingnya informasi yang dibagikan oleh 

manajemen perusahaan kepada pihak eksternal maupun pemegang saham. Akan tetapi, 

sebagai dampak adanya informasi asimetri, terkadang informasi yang diberikan tidak 
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sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga penggunaan hutang dilakukan 

untuk mengurangi dampak dari informasi asimetri tersebut.  

Teori signalling dikembangkan pertama kali oleh Ross (1979) yang 

menekankan pada pentingnya informasi untuk dibagikan perusahaan kepada pihak di 

luar perusahaan karena adanya masalah asimetri informasi antara pemegang saham 

dengan pihak manajemen. Kelengkapan dan keakuratan informasi dapat 

mempengaruhi keputusan investasi bagi para investor, apakah tetap bersedia 

menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut atau beralih ke perusahaan lain yang 

lebih menguntungkan  prospeknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa informasi 

berperan sebagai alat analisis pengambilan keputusan investasi (Natasari, 2014). 

Brigham dan Houston (2006) menjelaskan bahwa sinyal atau isyarat merupakan 

tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk memberikan petunjuk bagi 

investor tentang bagaimana memandang prospek perusahaan. Tujuan dari sinyal ini 

adalah untuk meyakinkan investor dan pengguna eksternal lainnya bahwa informasi 

yang diberikan perusahaan dapat dipercaya. 

Manajer biasanya memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan oleh 

investor. Kondisi ini membuat manajer tidak transparan dalam memberikan informasi 

kepada investor dan biasanya manajer hanya memberikan informasi yang bersifat baik 

saja kepada investor. Di satu sisi kesenjangan ini dapat membuat manajer lebih leluasa 

dalam menentukan strategi struktur modal perusahaan karena manajer memiliki 

informasi perusahaan yang lebih banyak. Namun di sisi lainnya, investor mengalami 

kesulitan untuk menentukan antara perusahaan yang memiliki kinerja yang baik 
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maupun yang buruk. Dengan adanya kesenjangan informasi ini, manajer bisa saja 

mengatakan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang stabil walaupun sebenarnya 

berbanding terbalik (Agustina, 2009).  

Salah satu solusi yang dapat diberikan atas permasalahan ini adalah dengan 

memberikan sinyal oleh perusahaan kepada investor pada saat mengumumkan 

pembayaran dividen. Investor dapat bereaksi positif terhadap pengumuman dividen 

yang positif, dan juga sebaliknya, investor dapat bereaksi negatif terhadap penurunan 

jumlah pembayaran dividen. Kenaikan pembayaran dividen di atas jumlah yang 

diharapkan merupakan sinyal positif bagi investor bahwa perusahaan meramalkan laba 

masa depan perusahaan. Sebaliknya, pengurangan yang lebih kecil dari jumlah yangg 

diharapkan merupakan sinyal negatif bahwa perusahaan mengestimasi laba yang buruk 

di masa mendatang. Berdasarkan teori signallinig ini, seorang manajer yang 

mempunyai informasi yang lebih banyak akan menggunakan dividen untuk 

menginformasikan kualitas earning kepada investor (Natasari, 2014). 

Pengumuman penggunaan utang yang lebih banyak dalam stuktur modal 

perusahaan diyakini merupakan salah satu sinyal yang paling efektif untuk dilakukan 

(Papadopoulos, 2014). Hal ini menunjukkan optimisme manajer terhadap prospek 

masa depan perusahaannya bahwa perusahaannya relatif tidak akan mudah mengalami 

kebangkrutan atau kesulitan keuangan lainnya dibandingkan perusahaan yang kurang 

profitable lainnya (Ross, 1977). Optimisme perusahaan ini ditunjukkan dengan 

meningkatkannya harga saham perusahaan. 
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2.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal 

Terdapat banyak faktor – faktor yang dapat mempengaruhi keputusan 

pendanaan perusahaan. Namun, dalam penelitian hanya akan menggunakan faktor – 

faktor yang dianggap masih memiliki hasil yang berbeda antara penelitian yang satu 

dengan yang lainnya. Selain itu, penelitian ini hanya difokuskan pada variabel yang 

berkaitan dengan penggunaan utang perusahaan di dalam struktur modal. Variabel 

yang digunakan adalah profitabilitas, business risk, non debt tax shield, dan tangibility 

asset. 

Brigham dan Houston (2006) menjelaskan terdapat beberapa faktor yang pada 

umumnya mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukkan stuktur modal 

yaitu stabilitas penjualan, leverage operasi, tingkat pertumbuhan, struktur aktiva, sikap 

manajemen, profitabilitas, pengendalian, sikap manajemen, pajak, kondisi pasar, 

fleksibilitas keuangan dan kondisi internal perusahaan. Sedangkan menurut Riyanto 

(2001), struktur modal dipengaruhi oleh faktor – faktor seperti tingkat bunga, stabilitas 

earning, struktur aktiva, besarnya jumlah modal yang dibutuhkan, kadar resiko dari 

aktiva, keadaan pasar modal, besarnya suatu perusahaan dan sifat manajemen. Sartono 

(2001) menambahkan beberapa faktor penting lainnya dalam menentukkan keputusan 

pendanaan perusahaan yaitu, perlindungan pajak, struktur aset, tingkat pertumbuhan 

perusahaan, variabel laba, ekonomi makro, tingkat pertumbuhan penjualan, skala 

perusahaan, dan kondisi internal perusahaan. 
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2.2.1 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan serta mengukur tingkat efesiensi operasional dan penggunaan harta yang 

dimiliki oleh perusahaan tersebut (Chen, 2004).  Menurut Petronilia dan Mukhlasin 

(2003) profitabilitas merupakan gambaran dan kinerja manajemen perusahaan dalam 

mengelola perusahaannya. Pendapat tersebut dilengkapi oleh Handoo dan Sharma 

(2014) yang menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan pendapatan yang diterima 

perusahaan melalu kegiatan operasionalnya dikurangi dengan biaya – biaya dan pajak. 

Menurut Brigham dan Houston (2001), profitabilitas dapat diukur dengan 

menggunakan beberapa indikator seperti gross profit margin (laba operasi), net profit 

margin (laba bersih), earning power, tingkat pengembalian investasi (return on 

investment), tingkat pengembalian aktiva (return on asset), dan tingkat pengembalian 

ekuitas pemilik (return on equity). Earning power digunakan untuk mengukur 

kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba usaha dengan aktiva yang 

digunakan. Rasio ini diukur dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) 

dengan total aktiva. 

 

2.2.2 Business Risk 

Risiko bisnis adalah ketidakpastian perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

usahanya. Dengan kata lain, terdapat ketidakpastian atas perkiraan pendapatan 

perusahaan di masa yang akan datang jika perusahaan tidak menggunakan utang 

(Yeniatie dan Destriana, 2010).  
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Menurut Brigham dan Houston (2006), risiko bisnis dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu : 

1. Variabilitas biaya input. Semakin tidak menentunya biaya input, maka 

semakin besar risiko bisnis perusahaan tersebut 

2. Variabilitas harga. Semakin mudah harga berubah, maka semakin besar risiko 

bisnis perusahaan 

3. Variabilitas permintaan. Semakin pasti permintaan produk perusahaan, maka 

semakin rendah risiko bisnis perusahaan 

4. Tingkat penggunaan biaya tetap. Pada umumnya semakin besar biaya tetap, 

biaya variabel cenderung mengecil. 

5. Kemampuan penyesuaian harga apabila terdapat perubahan harga. Semakin 

besar kemampuan penyesuaian harga perusahaan, maka semakin kecil risiko 

bisnis yang dialami perusahaan. 

Joni dan Lina (2010) menjelaskan bahwa risiko bisnis yang tinggi terjadi 

apabila perusahaan memiliki utang dalam jumlah yang tinggi pula. Sehingga  

perusahaan perlu menyediakan dana yang cukup besar untuk dapat melunasi utang dan 

beban bunga yang dibebankan ke perusahaan. Namun apabila perusahaan tidak dapat 

membayar utang dan beban bunga, perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan 

dan kemungkinan akan mengalami kebangkrutan. 

Sebaliknya apabila risiko bisnis perusahaan rendah, maka proporsi utang yang 

digunakan perusahaan pun cenderung rendah, sehingga akan semakin menarik investor 

untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut (Junaidi, 2006).  
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2.2.3 Non Debt tax Shield (Perlindungan Pajak Bukan Utang) 

Struktur modal salah satunya ditentukan oleh tax shield. Pengurang pajak 

penghasilan (tax shield) merupakan kelompok penentu yang dapat menambah atau 

pun mengurangi utang. Menurut Djumahir (2005), tax shield dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu : 

1. Debt tax shield. Merupakan pendorong bagi perusahaan untuk lebih 

banyak menerima pinjaman, karena pinjaman yang dibebankan sebagai 

biaya pada perhitungan laba dan rugi yang nantinya akan mengurangi 

pajak pengasilan perusahaan (Modigliani dan Miller, 1963). 

2. Non debt Tax shield. Merupakan pengurang pembayaran pajak 

penghasilan perusahaan selain dari utang yang disebabkan adanya biaya 

non-tunai dari depresiasi dan amortisasi. Semakin besar depresiasi dan 

amortisasi, maka semakin besar pula penghematan pajak perusahaan.  

Perusahaan yang penggunaan utangnya tinggi akan mendapatkan keuntungan 

berupa penghematan pajak dari pembayaran beban bunga yang bertindak sebagai 

pengurang pajak penghasilan perusahaan (tax deductible) (Alipour, dkk, 2015).   

Penghematan pajak terjadi juga pada depresiasi karena merupakan biaya non-

kas. Liem, dkk. (2013) mengatakan pengurangan pajak dari depresiasi akan 

menstubstitusi manfaat pajak dari pendanaan secara kredit sehingga perusahaan dengan 

non debt tax shield yang besar akan sedikit menggunakan penggunaan utang di dalam 

struktur modalnya. 
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2.2.4 Tangibility Asset (Aset Tetap Berwujud) 

Tangibility asset berkaitan dengan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan 

terhadap total aset perusahaan. Aset tetap yang dimaksud adalah aset tetap berwujud 

yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan, 

dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (Natasari, 2014). 

Perusahaan yang memiliki aktiva tetap dalam jumlah besar cenderung akan 

memenuhi kebutuhan pendanaannya dengan utang karena aktiva tetap dapat dijadikan 

sebagai jaminan (collateral) ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan 

pinjaman kepada kreditur atau pihak lainnya (Riyanto, 2008).  

Moh’d, dkk (1998) berpendapat bahwa jaminan utang merupakan aset yang 

dapat digunakan oleh perusahaan sebagai jaminan bagi kreditur. Sehingga perusahaan 

yang memiliki tangibility asset yang banyak, maka semakin besar pula peluangnya 

untuk mendapatkan pinjaman ke pihak ekternal perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki aset tetap yang sesuai untuk dijaminkan akan lebih 

mudah mendapatkan pinjaman karena investor akan lebih longgar memberikan 

pinjaman ketika terdapat jaminan. Namun apabila perusahaan gagal dalam melunasi 

kewajibannya, maka aset yang dijaminkan akan disita oleh kreditur. 

Dari penjelasan tersebut, perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar akan 

cenderung mendapatkan pinjaman yang lebih besar sehingga mengakibatkan tingkat 

penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan akan lebih tinggi dibandingkan 

modal sendiri (Hasni, 2013). 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Natasari (2014) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Bussines Risk, 

Non Debt Tax Shield, Dividend Payout Ratio dan Tangibility Asset terhadap 

Penggunaan Utang. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda 

dengan bussines risk, non debt tax shield, dividend payout ratio dan tangibility asset 

sebagai variabel independen dan penggunaan utang sebagai variabel dependen. 

Berdasarkan hasil peneletiannya menyatakan bahwa  bussines risk berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap penggunaan utang. Hal ini dikarenakan adanya peran dari teori 

trade-off yang menyatakan bahwa semakin besar penggunaan utang, maka semakin 

tinggi pula resiko yang dihadapi perusahaan tersebut terhadap masalah kebangkrutan. 

Variabel non debt tax shield berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggunaan 

utang. Penghematan pajak yang diperoleh dari nilai depresiasi dan investment tax 

credit akan memberikan keuntungan berupa fasilitas pajak yang diberikan pemerintah. 

Sehingga, semakin tinggi non debt tax shield perusahaan, maka penggunaan utangnya 

pun cenderung berkurang. Variabel tangibility asset berpengaruh signifikan terhadap 

penggunaan utang. Tangibility asset dapat digunakan sebagai jaminan untuk  

memperoleh pinjaman (utang). Sedangkan variabel dividend payout ratio tidak 

mempengaruhi penggunaan utang. Setiap perusahaan memiliki kebijakan pembayaran 

dividen yang berbeda – beda tidak tergantung pada jumlah penggunaan utangnya. 

Kemampuan perusahaan membayar deviden kepada pemegang saham dipengaruhi 

oleh tingkat earning tahun berjalan. 
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Indrajaya (2011) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Struktur 

Aktiva, Tingkat Pertumbuhan, Profitabilitas dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur 

Modal. Penelitian ini menggunakan variabel struktur aktiva (tangibility asset), ukuran 

perusahaan (firm size), tingkat pertumbuhan (growth), profitabilitas (profitability), dan 

risiko bisnis (business risk) sebagai variabel bebas dan leverage sebagai variabel 

terikat. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda (Multiple Regression). 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa dari kelima variabel bebas tersebut, variabel 

profitabilitas memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel 

leverage. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin profitable perusahaan, maka 

perusahaan tersebut akan semakin cenderung mengurangi proporsi penggunaan 

utangnya. Semkain besar profit yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula 

kemampuan perusahaan untuk membiayai kebutuhan investasinya dengan 

menggunakan sumber pendanaan internal (saldo laba). Sedangkan variabel 

pertumbuhan dan risiko bisnistidak berpengaruh secara signifikan terhadap struktur 

modal. 

Wimelda dan Marlinah (2013) melakukan penelitian yang berjudul Variabel – 

Variabel Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Publik Sektor Non 

Keuangan. Penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, 

risiko bisnis, kepemilikan manajerial, struktur aktiva, tingkat likuiditas, kesempatan 

pertumbuhan, dividen, investasi dan kepemilikan institusional sebagai variabel 

independen. Sedangkan struktur modal sebagai variabel dependen. Dengan 

menggunakan metode purposive sampling, sampel yang digunakan dalam penelitian 
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sebanyak 40 sampel. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel 

Profitabilitas, ukuran perusahaan, risiko bisnis, kepemilikan manajerial, struktur aktiva 

berpengaruh terhadap struktur modal. Sedangkan tingkat likuiditas, kesempatan 

pertumbuhan, dividen, investasi dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh 

terhadap struktur modal. 

Margaretha dan Ramadhan (2010) melakukan penelitian yang berjudul Faktor 

– Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Industri Manufaktur Di Bursa Efek 

Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik sampling yang menghasilkan 40 sampel 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005 – 2008. 

Selanjutnya, Margaretha dan Aditya meneliti hubungan antara  variabel  profitabilitas, 

firm size, tangibility asset, growth, non debt tax shield, age, investment, dan liquidity 

terhadap capital structure. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa size, profitability, 

liquidity, growth, tangibility asset dan age mempunyai pengaruh terhadap capital 

structure. Sedangkan variabel non debt tax shield dan investment tidak berpengaruh 

terhadap capital structure.  

Nurita (2012) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh 

Profitabilitas, Firm Size, Non Debt Tax Shield, Dividen Payout Ratio dan Likuiditas 

Terhadap Stuktur Modal. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang 

menghasilkan 132 data pooling dari 33 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2007 – 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa firm size dan  

dividend payout ratio tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Sedangkan 

profitabilitas, non debt tax shield, dan likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal. 
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Seftianne dan Ratih (2011) melakukan penelitian yang berjudul Faktor – 

Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Publik Sektor 

Manufaktur. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara 

purposive sampling. Berdasarkan hasil pengujian, Seftianne dan Ratih mengambil 

kesimpulan bahwa growth opportunity dan ukuran perusahaan mempengaruhi struktur 

modal. Sedangkan profitabilitas, tingkat likuiditas, risiko bisnis, kepemilikan 

managerial dan struktur aktiva tidak mempengaruhi struktur modal.   

Akinyomi dan Olagunju (2013) melakukan penelitian yang berjudul 

Determinants of Capital Structure in Nigeria. Metode analisis data menggunakan 

regresi berganda. Sampel perusahaan terdiri dari 240 data dari 24 perusahaan yang 

terdaftar di Nigerian Stock Exchange periode 2003 – 2012. Penelitian ini menggunakan 

variabel leverage sebagai variabel terikat. Dengan size, tangibility, profitabilitas, tax, 

dan growth sebagai variabel bebas. Variabel firm size dan tax terbukti memiliki 

pengaruh negatif terhadap struktur modal adalah variabel. Sedangkan variabel 

tangibility of asset, profitability dan growth of firms  memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap struktur modal di Nigeria. 

Nadeem (2011) melakukan penelitian yang berjudul Determinants of Capital 

Structure : An Empirical Study of Firms in Manufacturing Industry of Pakistan. 

Penelitian ini menguji karakteristik khusus perusahaan yang mempengaruhi struktur 

modal dengan menggunakan 160 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Karachi 

Stock Exchange periode 2003 – 2007. Penelitian ini menggunakan metode analisis 

panel data procedures dalam menentukkan anggota dari sampel penelitiannya. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa profitability, liquidity, earnings volatility dan tangiblity 

(asset structure) mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap struktur modal 

sedangkan firm size berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. 

Sedangkan variabel non debt tax shield dan growth opportunities tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal. 

Liem, dkk (2011) melakukan penelitian yang berjudul Faktor – Faktor Yang 

Mempengaruhi Struktur Modal Pada Industri Consumer Goods. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif model Least Square. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa profitabilitas dan non debt tax shield memiliki pengaruh negatif 

signifikan terdahap struktur modal. Hanya variabel growth yang memiliki pengaruh 

positif tidak signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan ukuran perusahaan tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Yeniatie dan Destriana (2010) dengan menggunakan metode multiple 

regression melakukan penelitian yang berjudul Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi 

Kebijakan Utang Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, kebijakan deviden, struktur aset, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, 

dan risiko bisnis sebagai variabel tidak terikat. Sedangkan variabel terikatnya adalah 

kebijakan utang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan 

kebijakan deviden tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang. Variabel profitabilitas 

dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 
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kebijakan utang sedangkan variabel struktur aset dan pertumbuhan perusahaan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan utang. 

Murhadi (2011) melakukan penelitian untuk menginvestigasi faktor – faktor 

apa saja yang menentukkan struktur modal pada perusahaan – perusahaan yang 

bergerak pada sektor pertambangan di negara – negara ASEAN. Penelitian yang 

berjudul Determinan Struktur Modal : Studi Di Asia Tenggara ini menggunakan 

metode pendekatan Pooled Least Square. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan 

bahwa faktor yang menentukkan kebijakan utang adalah profitabilitas, ukuran 

perusahaan, asset tangibility, dan tingkat pertumbuhan. Sedangkan dilain pihak, non 

debt tax shield tidak memiliki pengaruh yang signifikan. 

Pervez, dkk. (2009) melakukan penelitian yang berjudul Capital Structure 

Determinants : An Empirical Study of Food and Personal Care Industry of Pakistan. 

Penelitian ini menggunakan variabel firm size, tangibility of asset, profitability, growth, 

tax rate dan earning volatility sebagai variabel independen dan variabel Leverage 

sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan metode analisis pooled 

regression. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hanya variabel firm size dan 

growth saja yang mempengaruhi leverage secara positif dan signifikan. Sedangkan 

variabel lainnya tidak memiliki pengaruh terhadap Leverage. 

Penelitian terdahulu mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi struktur 

modal dapat diringkas dalam tabel 2.1 berikut ini : 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1. Natasari 

(2014) 

Pengaruh 

Business Risk, 

Non Debt Tax 

Shield, Dividen 

Payout Ratio dan 

Tangibility Asset 

Terhadap 

Penggunaan 

Utang 

Independen : 

Business Risk, Non 

Debt Tax Shield, 

Dividen Payout 

Ratio dan 

Tangibility Asset 

 

 

 

 

 

Dependen : 

Penggunaan Utang  

Variabel non debt 

tax shield 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan terhadap 

penggunaan utang. 

Sedangkan 

tangibility asset  

dan business risk 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

penggunaan utang. 

Dan kebijakan 

deviden tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap 

penggunaan utang. 

2. Indrajaya 

(2011) 

Pengaruh 

Struktur Aktiva, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Tingkat 

Pertumbuhan, 

Profitabilitas dan 

Risiko Bisnis 

Terhadap 

Struktur Modal 

Independen : 

Struktur aktiva, 

ukuran perusahaan, 

tingkat 

pertumbuhan, 

profitabilitas, dan 

risiko bisnis. 

 

 

 

Dependen : 

Struktur Modal 

(Leverage) 

Struktur aktiva dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

struktur modal 

(leverage),  dan 

profitabilitas 

memiliki pengaruh 

yang negatif dan 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

Sedangkan variabel 

pertumbuhan dan 

risiko bisnis tidak 
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berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

struktur modal 

(leverage) 

3. Wimelda 

dan 

Marlinah 

(2013) 

Variabel – 

Variabel yang 

Mempengaruhi 

Struktur Modal 

Pada Perusahaan 

Pbulik Sektor 

Non Keuangan 

Independen : 

Profitabilitas, 

ukuran perusahaan, 

risiko bisnis, 

kepemilikan 

manajerial, struktur 

aktiva, tingkat 

likuiditas, 

kesempatan 

pertumbuhan, 

dividen, investasi 

dan kepemilikan 

institusional 

Dependen : 

Struktur Modal 

Profitabilitas, 

ukuran perusahaan, 

risiko bisnis, 

kepemilikan 

manajerial, struktur 

aktiva memiliki 

pengaruh terhadap 

struktur modal. 

Sedangkan tingkat 

likuiditas, 

kesempatan 

pertumbuhan, 

dividen, investasi 

dan kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh 

terhadap struktur 

modal. 

4. Margaretha 

dan 

Ramadhan 

(2010) 

Faktor – Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Struktur Modal 

Pada Industri 

Manufaktur Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Independen : 

Size, Tangibility, 

Profitability, 

Liquidity, Growth, 

Non Debt Tax 

Shield, Age, dan 

Investment 

 

 

Dependen : 

Struktur Modal 

Size, profitability, 

liquidity, growth, 

tangibility asset 

dan age 

mempunyai 

pengaruh terhadap 

capital structure. 

Sedangkan variabel 

non debt tax shield 

dan investment 

tidak berpengaruh 

terhadap capital 

structure. 

5. Nurita 

(2012) 

Analisis 

Pengaruh 

Independen : Firm size dan  

Dividend Payout 
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Profitabilitas, 

Firm Size, Non 

Debt Tax Shield, 

Dividen Payout 

Ratio dan 

Likuiditas 

Terhadap Stuktur 

Modal 

Profitabilitas, Firm 

Size, Non Debt Tax 

Shield, Dividen 

Payout Ratio dan 

Likuiditas 

 

 

Dependen : 

Struktur Modal 

Ratio tidak 

berpengaruh 

terhadap struktur 

modal. Sedangkan 

profitabilitas, non 

debt tax shield, dan 

likuiditas 

berpengaruh 

terhadap struktur 

modal 

6. Seftianne 

dan Ratih 

(2011) 

Faktor – Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Struktur Modal 

Pada Perusahaan 

Publik Sektor 

Manufaktur 

Independen : 

Profitabilitas, 

Tingkat Likuiditas, 

Risiko Bisnis, 

Kepemilikan 

Manajerial,Struktur 

Aktiva, Growth 

Oppurtunity dan 

Ukuran Perusahaan. 

 

 

 

Dependen : 

Struktur Modal 

Growth 

Oppurtunity dan 

Ukuran Perusahaan 

memiliki pengaruh 

terhadap struktur 

modal. Sedangkan 

Profitabilitas, 

Tingkat Likuiditas, 

Risiko Bisnis, 

Kepemilikan 

Manajerial,Struktur 

Aktiva tidak 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

7. Akinyomi 

dan 

Olagunju 

(2013) 

Determinants of 

Capital Structure 

in Nigeria 

Independen : 

Firm Size, 

Tangibility, 

profitability, 

taxation, dan 

growth 

 

 

Dependen : 

Struktur Modal 

Variabel firm size 

dan tax terbukti 

memiliki pengaruh 

negatif terhadap 

struktur modal 

adalah variabel. 

Sedangkan variabel 

tangibility of asset, 

profitability dan 

growth of firms  

memiliki pengaruh 
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positif dan 

signifikan terhadap 

struktur modal di 

Nigeria 

8. Nadeem 

(2011) 

Determinants of 

Capital Structure 

: An Empirical 

Study of Firms in 

Manufacturing 

Industry of 

Pakistan 

Independen : 

Profitability, 

liquidity, earnings 

volatility, tangiblity 

(asset structure), 

firm size, non debt 

tax shield, growth 

opportunities 

 

 

 

Dependen : 

Struktur Modal 

Profitability, 

liquidity, earnings 

volatility dan 

tangiblity (asset 

structure) 

mempunyai 

hubungan negatif 

dan signifikan 

terhadap struktur 

modal sedangkan 

firm size 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

Sedangkan variabel 

non debt tax shield 

dan growth 

opportunities tidak 

berpengaruh 

terhadap struktur 

modal 

9. Liem, dkk 

(2013) 

Faktor – Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Struktur Modal 

Pada Industri 

Consumer Goods 

Independen : 

Profitabilitas, 

growth, Ukuran 

Perusahaan, 

Struktur Aktiva, 

dan Non Debt Tax 

Shield 

 

 

 

Dependen : 

Hanya variabel 

growth yang 

memiliki pengaruh 

positif tidak 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

Sedangkan 

profitabilitas dan 

non debt tax shield 

memiliki pengaruh 

negatif signifikan 
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Struktur Modal  terdahap struktur 

modal. Dan ukuran 

perusahaan tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

struktur modal 

10. Yeniatie dan 

Destriana 

(2010) 

Faktor – Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Kebijakan Utang 

Pada Perusahaan 

Non-Keuangan 

Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek 

Indonesia 

Indenpenden : 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kebijakan Deviden, 

Struktur Aset, 

Profitabilitas, 

Pertumbuhan 

Perusahaan, dan 

Risiko Bisnis 

 

 

 

Dependen : 

Kebijakan Utang 

Variabel 

profitabilitas dan 

kepemilikan 

institusional 

memiliki pengaruh 

negatif dan 

signifikan terhadap 

kebijakan utang. 

Sedangkan variabel 

struktur aset dan 

pertumbuhan 

perusahaan 

memiliki pengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

kebijakan utang. 

Variabel 

Kepemilikan 

manajerial, risiko 

bisnis dan 

kebijakan deviden 

tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan 

utang. 

11. Pervez, dkk. 

(2009) 

Capital Structure 

Determinants : 

An Empirical 

Study of Food 

and Personal 

Care Industry of 

Pakistan 

Independen : 

Firm Size, 

Tangibility Of 

Asset, Profitability, 

Growth, Tax Rate 

Dan Earning 

Volatility 

Hanya variabel 

firm size dan 

growth saja yang 

mempengaruhi 

leverage secara 

positif dan 

signifikan. 
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Dependen : 

Leverage 

Sedangkan variabel 

lainnya tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap Leverage 

12. Murhadi 

(2011) 

Determinan 

Struktur Modal : 

Studi di Asia 

Tenggara 

Independen : 

Profitabilitas, 

Ukuran Perusahaan, 

Asset Tangibility, 

Tingkat 

Pertumbuhan, Non 

Debt Tax Shield. 

 

 

Dependen : 

Kebijakan Utang 

Variabel 

profitabilitas, 

ukuran perusahaan, 

asset tangibility, 

dan tingkat 

pertumbuhan 

memiliki pengaruh 

terhadap kebijakan 

utang. Sedangkan 

non debt tax shield 

tidak memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kebijakan utang. 

 Sumber : Penelitian – Penelitian Terdahulu 

 

2.4 Kerangka pemikiran 

Struktur modal yang optimum adalah struktur yang dapat memaksimalkan 

harga dari saham perusahaan. Oleh karena itu, dalam menetapkan struktur modal, 

manajemen tidak boleh bersifat kaku tetapi perlu menyesuaikan dengan keadaan 

perusahaan. Selain itu pula, manajemen harus mempertimbangkan setiap resiko yang 

mungkin akan terjadi dalam mengambil keputusan terkait dengan pendanaan. 

Struktur modal merupakan faktor yang penting bagi suatu perusahaan dalam 

menentukkan sumber pendanaan untuk aktivitas operasional perusahaan tersebut. 

Manajemen perlu mempertimbangkan dengan matang apakah akan menggunakan 
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modal sendiri (ekuitas) atau dengan menggunakan utang untuk membiayai aktivitas 

operasional perusahaannya.  

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan 

variabel dependen. Profitabilitas, business risk (risiko bisnis), non debt tax shield 

(perlindungan pajak bukan utang), dan tangibility asset (aset tetap berwujud) sebagai 

variabel independen. Sedangkan penggunaan utang yang diproksikan dengan DAR 

(Debt to Asset Ratio) sebagai variabel dependen.  

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Semakin profitable perusahaan, maka akan semakin tinggi pula kemampuan 

perusahaan tersebut untuk membiayai kegiatan operasionalnya dengan menggunakan 

sumber pendanaan internal. Namun apabila sumber pendanaan tidak mencukupi, 

perusahaan dapat menggunakan sumber pendanaan eksternal seperti utang. Sebagai 

akibatnya, perusahaan yang profitable cenderung berpengaruh negatif terhadap 

penggunaan utang di dalam struktur modal. 

Risiko bisnis (business risk) merupakan ketidakpastian atas estimasi  

pendapatan perusahaan di masa yang akan datang jika perusahaan tidak menggunakan 

utang. Risiko bisnis memiliki pengaruh negatif terhadap penggunaan utang dalam 

struktur modal. Dengan kata lain, semakin tinggi risiko bisnis perusahaan maka 

penggunaan utang pun akan cenderung semakin rendah. Hal ini dikarenakan aliran 

pendapatan yang tidak pasti akan menyebabkan arus kas masuk yang tidak pasti pula. 

Sebagai akibatnya, jika perusahaan mengalami kerugian atau arus kas yang masuk 
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tidak cukup untuk membayar beban bunga maka perusahaan akan mengalami 

kebangkrutan. 

Tax shield (perlindungan pajak) merupakan indikator penting dalam 

menentukkan struktur mdoal perusahaan yang terdiri dari non debt tax shield dan debt 

tax shield. Dimana non debt tax shield merupakan pengurang pembayaran pajak 

penghasilan perusahaan selain dari utang yang disebabkan adanya biaya non-tunai dari 

depresiasi dan amortisasi. Semakin besar depresiasi dan amortisasi, maka semakin 

besar pula penghematan pajak perusahaan. Dengan demikian, non debt tax shield 

memiliki hubungan yang negatif terhadap penggunaan utang di dalam struktur modal. 

Tangibility asset adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap 

pakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasional perusahaan 

namun tidak dimaksudkan untuk dijual dan biasanya memiliki umur manfaat lebih dari 

satu tahun. Perusahaan yang memiliki aktiva tetap dalam jumlah besar cenderung akan 

memenuhi kebutuhan pendanaannya dengan utang karena aktiva tetap dapat dijadikan 

sebagai jaminan. Dengan demikian, tangibility asset memiliki pengaruh yang positif 

terhadap penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. 

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang telah 

diuraikan diatas, maka kerangka pemikiran teoritis dapat ditunjukkan pada gambar  2.1 

berikut ini : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Perumusan Hipotesis 

Hipotesis adalah preposisi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara 

empiris (Sugiyono, 2005). Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis 

antara dua variabel atau lebih dalam rumusan preposisi yang dapat diuji secara empiris. 

Hipotesis ini dikembangkan dari telaah teoritis dan penelitian – penelitian terdahulu. 

Suatu hipotesis akan diterima apabila hasil analisis data empiris membuktikan bahwa 

hipotesis tersebut benar, dan begitu juga sebaliknya. 

 

2.5.1 Hubungan Profitabilitas dengan Penggunaan Utang  

Teori pecking order menekankan bahwa perusahaan dengan profitabilitas 

yang tinggi cenderung akan menggunakan saldo laba (retained earnings) lalu 

kemudian diikuti oleh utang dan setelah itu baru pendanaan dari ekuitas (penerbitan 

saham) sebagai pilihan terakhir. 

H1 (-) 

H2 (-) 

H3 (-) 

H4 (+) 

Profitabilitas (PROF) 

Business Risk (BR) 

Non Debt Tax Shield 

(NDTS) 

Tangibility Asset (TANG) 

Penggunaan 

Utang 
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Penenelitian yang dilakukan Yeniatie dan Destriana (2010) menyatakan 

bahwa semakin besar profit perusahaan, maka semakin kecil penggunaan utang yang 

digunakan dalam pendanaan perusahaan. Apabila kebutuhan dana belum tercukupi, 

perusahaan dapat menggunakan utang. Penelitian ini juga didukung oleh beberapa 

penelitian diantaranya, Indrajaya (2011), Murhadi (2011), Nurita (2012), Liem, dkk 

(2013) dan Nurrohim (2008). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis pertama yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penggunaan utang. 

 

2.5.2 Hubungan Bussines Risk dengan Penggunaan Utang 

Teori agensi menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara risiko 

bisnis dan penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Perusahaan dengan 

risiko bisnis yang lebih tinggi sebaiknya menggunakan lebih sedikit utang, karena 

semakin tinggi risiko bisnis, peningkatan utang akan memperbesar beban bunga tetap, 

sehingga menurunkan laba dan menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan (financial distress). Hal ini menyebabkan perusahaan lebih banyak menahan 

laba untuk membiayai kebutuhan investasi atau kebutuhan operasional lainnya. 

Dengan kondisi seperti ini, maka terdapat hubungan yang negatif antara risiko bisnis 

dan struktur modal. 

Brigham dan Houston (2006) menyatakan bahwa risiko bisnis merupakan  

ketidakpastian atas estimasi pendapatan yang akan diperoleh perusahaan di masa yang 

akan datang. Untuk itu dalam merancang struktur modal yang optimal maka manager 
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perlu memperhatikan manfaat atau kerugian apa saja yang akan diperoleh ketika 

memutuskan pendanaan berupa utang.  

Prabansari dan Kusuma (2005) di dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

business risk (risiko bisnis) memiliki pengaruh negatif terhadap penggunaan utang 

dalam struktur modal perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis kedua 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H2 : Business Risk berpengaruh negatif terhadap penggunaan utang. 

 

2.5.3 Hubungan Non Debt Tax Shield dengan Penggunaan Utang 

Non debt tax shield mengacu kepada manfaat pajak yang diterima perusahaan 

dari depresiasi dan amortisasi. Dengan begitu, perusahaan yang memiliki non debt tax 

shield  yang tinggi cenderung akan menggunakan utang lebih sedikit. Hal ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Chen (2004) bahwa non debt tax shield memiliki 

pengaruh negatif terhadap penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Selain 

dari utang, depresiasi dari aset tetap maupun aset tidak tetap juga memiliki dampak 

yang sama terhadap manfaat pajak yang akan diterima perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

H3 : Non debt tax shield berpengaruh negatif terhadap penggunaan 

utang. 
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2.5.4 Hubungan Tangibility Asset dengan Penggunaan Utang 

Perusahaan yang memiliki aset tetap yang sesuai untuk dijaminkan akan lebih 

mudah mendapatkan pinjaman karena kreditur akan lebih longgar memberikan 

pinjaman ketika terdapat jaminan. Namun apabila perusahaan gagal dalam melunasi 

kewajibannya, maka aset yang dijaminkan akan disita oleh kreditur. Sehingga 

perusahaan yang memiliki tangibility asset dalam jumlah besar cenderung akan 

menggunakan utang yang banyak pula. Hal ini didukung oleh penelitian Murhadi 

(2012) yang menyatakan bahwa tangibility asset berpengaruh positif terhadap 

penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis keempat yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

H4 : Tangibility Asset berpengaruh positif terhadap penggunaan utang. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Populasi 

Populasi merupakan sekumpulan orang, kejadian, atau catatan yang berisi 

informasi dan dapat digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang muncul. 

Populasi mengacu kepada sekumpulan orang, kejadian, atau fenomena – fenomena 

lainnya yang menarik untuk diteliti (Sekaran, 2011). Karena adanya keterbatasan 

waktu atau dana untuk mengumpulkan informasi dari sekumpulan orang di dalam suatu 

populasi, maka peneliti menggunakan teknik sampel untuk mempermudah penelitian. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 – 2014 dapat ditunjukkan pada 

tabel 3.1 sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Populasi dari Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012 - 2014 

No, Sektor/Klasifikasi Industri 2012 2013 2014 

1 Sektor Industri Dasar dan Kimia 59 61 65 

2 Sektor Aneka Industri 42 42 41 

3 Sektor Industri Barang Konsumsi 37 38 38 

Total 138 141 144 

Sumber : Statistik IDX 
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3.2 Sampel 

Sampel merupakan sekelompok unit yang dipilih dari kelompok yang lebih 

besar dengan jenis unit yang sama (O’Sullivan, et al., 2003). Sampel merupakan 

sekelompok unit yang dipilih dari sebuah populasi, maka dari itu dalam memilih 

sampel perlu dilakukan dengan hati – hati agar sampel yang digunakan benar – benar 

menggambarkan populasi secara keseluruhan. Dengan menggunakan sampel, 

diharapkan peneliti dapat menarik kesimpulan yang bisa digeneralisasi atas populasi 

yang dijadikan penelitian.  

Penelitian ini menggunakan teknik sampling yang dilakukan dengan metode 

purposive sampling berdasarkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu : 

1. Perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2012 – 2014. Alasan penggunaan perusahaan 

manufaktur adalah dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki jumlah 

aset tetap yang besar sehingga penggunaan utang biasanya menjadi 

alternatif untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan. 

2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan secara periodik dan laporan 

keuangan harus tersedia selama periode penelitian.  

3. Perusahaan memiliki laba selama periode penelitian.  

4. Perusahaan memiliki EBIT yang positif selama periode penelitian. 

5. Perusahaan menyajikan laporan keuangan yang menggunakan satuan mata 

uang rupiah dan apabila tidak, sampel mencantumkan nilai kurs pada 
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Catatan Atas Laporan Keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2012, 31 

Desember 2013, dan 31 Desember 2014.  

 

3.3       Data Penelitian 

Data yang telah dikumpulkan dapat berupa data primer dan data sekunder. Data 

primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber. Sedangkan data 

sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan dan diteliti oleh pihak lain yang 

berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Biasanya data sekunder diperoleh melalui 

studi kepustakaan. 

 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Data merupakan sekumpulan fakta yang disajikan kepada peneliti di dalam 

lingkup penelitiannya. Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah data 

sekunder yang telah dipublikasi melalui internet berkaitan dengan data internal atau 

data eksternal perusahaan yang akan diteliti. Menurut Sekaran (2011), data sekunder 

merupakan data yang diperoleh oleh peneliti melalui telaah literatur atau dari sumber 

– sumber lainnya yang telah dipublikasi secara umum yang berkaitan dengan masalah 

yang sedang diteliti. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2012 – 2014 yang 

diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD), Pojok BEI Universitas 

Brawijaya serta melalui situs www.idx.co.id. 
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3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam melakukan 

penelitian karena tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data lalu 

kemudian mengkaji kebenaran dari sebuah asumsi atau hipotesis. Tanpa mengetahui 

teknik dari pengumpulan data tersebut, peneliti tidak akan bisa mendapatkan data yang 

sesuai. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencatat dan mengkaji data sekunder berupa 

laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2012 – 2014 yang dipublikasi melalui Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) serta melalui analisa dari neraca dan laporan laba/rugi perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012 – 2014. 

 

3.4      Variabel Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi penggunaan utang dalam struktur modal pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Untuk memperoleh hasil 

yang valid maka perlu dilakukan pengujian pada masing - masing variabel dalam 

hipotesis yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, profitabilitas, risiko bisnis 

(business risk), perlindungan pajak bukan utang (non-debt-tax-shield) dan aset tetap 

yang berwujud (tangibility asset) bertindak sebagai variabel independen. Sedangkan 

penggunaan utang (debt to asset ratio) bertindak sebagai variabel dependen. 
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Penelitian hanya dibatasi oleh pendefinisian atas variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian. Pembatasan ini bertujuan untuk memfokuskan 

pemahaman hanya pada variabel yang digunakan dan tidak keluar dari definisi yang 

diuraikan. Berikut adalah pembahasan definisi operasional yang menjelaskan variabel-

variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian 

utama peneliti (Sekaran, 2011). Sesuai dengan penelitian Wimelda (2013) yang 

dijadikan sebagai acuan penulisan penelitian ini, struktur modal dijadikan sebagai 

variabel dependen yang diukur dengan menggunakan proksi debt to asset ratio (DAR). 

Rasio DAR menggambarkan besarnya total penggunaan utang untuk membiayai aset 

perusahaan. Total utang dihitung dengan menjumlahkan antara utang jangka pendek 

dan utang jangka panjang, sedangkan total aset merupakan penjumlahan antara aset 

lancar dan aset tak lancar. Semakin tinggi nilai rasio ini maka akan semakin tinggi pula 

risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah nilai rasio ini 

maka akan semakin rendah risiko keuangannya. 

Penggunaan utang dalam struktur modal diukur dengan formulasi sebagai 

berikut : 

Debt To Asset Ratio = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
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3.4.2 Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang dapat 

mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif (Sekaran,2011). 

Definisi operasional dari masing - masing variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini diuraikan sebagai berikut : 

 

1. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan tingkat ukuran pengembalian perusahaan yaitu rasio 

antara earning before interest and tax (EBIT) terhadap total asset (Brigham dan 

Houston, 2006). Variabel ini dirumuskan berdasarkan penelitian sebelumnya 

(Wimelda, 2013) : 

  𝑃𝑅𝑂𝐹 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
  

 

2. Risiko Bisnis (Business risk) 

Risiko Bisnis (Business risk) merupakan indikator ketidakstabilan harga saham 

dan return yang diterima oleh pemegang saham (Yeniatie dan Niken, 2010). 

Risiko bisnis dihitung dengan standar deviasi return saham secara bulanan 

selama setahun (Wimelda, 2013). Variabel ini dirumuskan sebagai berikut : 

  BR = STD Return Saham 

  Return saham dihitung sebagai berikut : 

  𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 =
𝑃𝑖,𝑡 − 𝑃𝑖,𝑡−1

𝑃𝑖,𝑡−1  
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  Keterangan : 

  STD = Standar Deviasi 

  Pi,t  = Closing Price bulanan pada bulan t  

  Pi,t-1 = Closing Price bulanan pada bulan t-1  

  

3. Perlindungan Pajak Bukan Utang (Non debt tax shield) 

Perlindungan pajak bukan utang merupakan instrumen pengganti (substitusi) 

biaya bunga (interest expense) yang akan berkurang saat memperhitungkan 

pajak atas laba yang diperoleh perusahaan (Nurita, 2012). Non debt tax shield 

diukur menggunakan rasio dari jumlah depresiasi terhadap total aset. Variabel 

ini dirumuskan sebagai berikut : 

  𝑁𝐷𝑇𝑆 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

4. Aset Tetap Berwujud (Tangibility asset) 

Aset tetap berwujud (tangibility asset) merupakan komposisi jumlah aset tetap 

yang dimiliki perusahaan terhadap total aset (Yeniatie dan Nicken, 2010) 

diukur dengan rumus (Wimelda, 2013) : 

  𝑇𝐴𝑁 =
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
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Tabel 3.2 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel 

Penelitian 
Definisi Skala Pengukuran 

Penggunaan 

Utang (DAR) 

Besarnya total 

penggunaan utang 

untuk membiayai aset 

perusahaan. 

Rasio 
DAR = 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

Profitabilitas 

(PROF) 

Ukuran pengembalian 

perusahaan yaitu rasio 

antara earning per 

share before interest 

and tax (EBIT) 

terhadap total asset 

Rasio 
PROF = 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

Business Risk 

(BR) 

Ketidakstabilan harga 

saham dan retirn yang 

diterima oleh 

pemegang saham 

Rasio BR = STD Return Saham 

Non Debt Tax 

Shiled (NDTS) 

Pengganti (substitusi) 

biaya bunga (interest 

expense) yang akan 

berkurang saat 

memperhitungkan 

pajak atas laba yang 

diperoleh perusahaan 

Rasio 
NDTS = 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

Tangibility 

Assets (TANG) 

Komposisi jumlah aset 

tetap yang dimiliki 

perusahaan terhadap 

total aset 

Rasio 
TANG = 

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

Sumber : Diolah dari beberapa sumber 
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3.5       Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan analisis untuk mereduksi data, mencari pola 

hubungan, mengembangkan asumsi, serta menerapkan teknik statistik untuk 

mendapatkan gambaran yang pasti atas penelitian yang sedang dilakukan. Dalam 

penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah model regresi linear 

berganda (Cooper dan Schindler, 2008:93). Model analisis statistik ini dipilih untuk 

meneliti variabel – variabel independen apa saja yang memiliki pengaruh signifikan 

terhadap penggunaan utang dalam struktur modal suatu perusahaan. Variabel 

independen  tersebut antara lain, Profitabilitas, Business Risk, Non Debt Tax Shield, 

dan Tangibility Asset. 

Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

Keterangan: 

DAR   = Debt To Asset Ratio / proksi untuk penggunaan utang 

NDTS   = Non Debt Tax Shield 

PROF   = Profitabilitas 

TANG  = Tangibility Asset 

a   = konstanta 

β1- β 4  = koefisien regresi 

e   = error 

 

TANG + e 4βNDTS+  3βBR +  2βPROF +  1βDAR = a +  
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3.5.1 Uji Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran umum atas 

sampel yang dijadikan penelitian. Gambaran dari hasil uji statistik deskriptif dapat 

dilihat melalui nilai dari rata – rata, nilai maksimum, nilai minimum dan standar 

deviasi. Pengujian statistik deskiptif diperoleh dengan menggunakan software SPPS 

versi 21.0.  

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian regresi sebaiknya perlu dilakukan pengujian 

asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang telah 

ditentukan layak digunakan atau tidak, serta tidak menimbulkan pengaruh yang bias. 

Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi 

dan uji heteroskedastisitas. 

 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengalisis apakah di dalam model regresi, 

variabel residual atau variabel pengganggu memiliki distibusi normal. Model regresi 

yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi yang normal atau mendekati 

normal. Namun, apabila variabel tidak terdistribusi secara normal, maka hasil 

pengujian akan terdegradasi. Untuk dapat mengetahui apakah variabel terdistribusi 

normal atau  tidak dapat menggunakan normal probability sebagai berikut (Ghozali, 

2011) : 
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1. Jika data menyebar diatas garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya maka menunjukkan bahwa pola 

terdistribusi normal, sehingga model regresi yang digunakan telah 

memenuhi standar asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogramnya maka menunjukkan 

bahwa pola tidak terdistribusi normal, sehingga model regresi yang 

digunakan tidak memenuhi standar asumsi normalitas. 

Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui 

apakah signifikansi data telah terdistribusi secara normal atau tidak. Jika hasil uji 

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0.5 maka data 

telah terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika hasil uji Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.5 maka data tersebut tidak 

terdistribusi secara normal. 

 

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan suatu kondisi dimana 2 variabel bebas atau 

lebih tidak terdapat korelasi yang linear. Model regresi yang baik seharusnya 

menunjukkan bahwa tidak adanya korelasi yang linear antara 2 variabel bebas atau 

lebih. Terdapat beberapa cara untuk mengetahui apakah terdapat korelasi linear antara 

2 variabel bebas atau tidak di dalam model regresi sebagai berikut (Ghozali, 2011) : 
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1. Nilai toleransi kurang dari 0.10 (≤ 0.10), menunjukkan indikasi 

terjadinya multikolineritas. Nilai toleransi mengukur variabilitas 

variabel independen yang terpilih dan tidak dijelaskan oleh variabel 

independen. 

2. Nilai VIF lebih dari 10 (≥ 10), menunjukkan indikasi terjadinya 

multikolinearitas. 

 

3.5.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi ini digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 (periode sebelumnya). Jika 

terdapat korelasi maka disebut dengan masalah autokorelasi. Masalah ini timbul 

disebabkan oleh nilai – nilai residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi 

lainnya (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Dalam penelitian ini menggunakan model Durbin Watson.  

 

Tabel 3.3 

Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada keputusan dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – du < d < 4 

Tidak ada korelasi positif Tidak ada keputusan 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 
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Tidak ada autokorelasi, positif 

atau negatif 
Tidak ditolak du < d < 4 - du 

Sumber : Ghozali, 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19” 

 

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan dilakukannya uji heteroskedastisitas ini adalah untuk mendeteksi 

apakah terdapat perbedaaan varians dari residual atau tidak dalam satu observasi ke 

observasi lainnya. Jika terdapat kesamaan maka disebut homokedastisitas. Sedangkan 

jika tidak terdapat kesamaan maka disebut dengan heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).  

Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terdapat 

heteroskedastisitas atau tidak memiliki kesamaan varians. Untuk mengetahui apakah 

terdapat heteroskedastisitas dalam suatu model regresi maka dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji Glejser.  Jika variabel independen secara statistik memiliki pengaruh 

signifikan lebih kecil dari 5% dapat disimpulkan bahwa terdapat heteroskedastisitas 

(Gujarati, 2003). 

 

3.6 Pengujian Hipotesis 

Sebelum dilakukannya uji hipotesis harus dilakukan pengujian model terlebih 

dahulu. Pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut (Gujarati, 2008) : 

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Signifikansi F)  

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah semua variabel 

independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada hasil 

output regresi dengan menggunakan software SPSS. Apabila nilai 

signifikansi lebih besar dari 5% maka hipotesis ditolak. Sebaliknya, 

apabila nilai signifikansi F lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima. 

2. Analisis Koefisien Determinasi (Uji Statistik R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji tingkat signifikansi 

koefisien determinasi yang dinyatakan dengan nilai antara 0 ≤ 1. Jika 

nilai R2 semakin mendekati angka 1 maka semakin kuat perubahan 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Artinya, semua informasi 

yang dibutuhkan untuk meramalkan variabel terikat telah digambarkan 

dengan jelas oleh variabel bebas.  

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik -t) 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh masing – masing 

variabel bebas yaitu, profitabilitas (PROF), business risk (BR), non 

debt tax shield (NDTS), dan tangibility asset (TANG) pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012 

– 2014. Langkah – langkah pengujian ini adalah sebagai berikut : 

a. Merumuskan hipotesis 

b. Menentukan tingkat signifikansi yaitu 5% 

c. Menentukan keputusan dengan membandingkan nilai thitung 

dengan ttabel dengan kriteria sebagai berikut : 
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- Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak 

- Jika thitung < ttabel, maka Ho diterima 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, variabel – variabel yang digunakan dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu, variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen 

dalam penelitian ini ditunjukkan oleh variabel struktur modal (DAR). Sedangkan 

variabel independennya adalah profitabilitas (PROF), business risk (BR), non debt tax 

shield (NDTS) dan tangibility asset (TANG). 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2014. 

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan cabang industri yang mengaplikasikan 

penggunaan peralatan dan suatu medium proses untuk mengolah bahan mentah 

menjadi barang jadi untuk dijual. Sektor manufaktur sangat erat kaitannya dengan 

rekayasa (Hidayati, 2009). Data yang diperoleh dari Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) tahun 2012 menunjukkan terdapat 138 perusahaan manufaktur. 

Berdasarkan metode purposive sampling terdapat 77 perusahaan manufaktur yang 

dapat dijadikan sampel penelitian. Kriteria penentuan sampel sesuai dengan kriteria 

yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Data yang diolah berjumlah 231 perusahaan 

manufaktur yang didapat dari penggabungan sampel selama 3 tahun. Prosedur 
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pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 4.1, sedangkan daftar perusahaan yang 

menjadi sampel selama tahun 2012 – 2014 dapat dilihat pada Lampiran A. 

 

Tabel 4.1 

Prosedur Pemilihan Sampel 

No. Kriteria Pemilihan Sampel 

Sampel 

per 

Tahun 

Total 

Sampel 

1 Perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012 – 2014 
138 414 

2 Perusahaan mengalami kerugian selama periode penelitian (43) (129) 

3 Perusahaan yang memiliki EBIT negatif selama periode 

penelitian 
(4) (12) 

4 Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan serta 

laporan keuangan yang tidak tersedia selama periode 

penelitian 

(9) (27) 

5 

Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam satuan 

mata uang asing namun tidak mencantumkan nilai kurs pada 

Catatan Atas Laporan Keuangan yang berakhir pada 31 

Desember 2012, 31 Desember 2013, dan 31 Desember 2014 

0 0 

6 Perusahaan yang delisting selama periode penelitian (5) (15) 

Total sampel yang digunakan 77 231 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015 

 

4.2. Deskripsi Variabel Penelitian 

Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan gambaran data yang 

digunakan dalam penelitian ini termasuk di dalamnya berupa nilai rata –rata (mean), 



67 
 

nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Statistik deskriptif variabel 

penelitian dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini : 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Variabel N Minimum Maksimum Rata – Rata Standar Deviasi 

DAR 231 0,073 0,881 0,4175 0,176 

PROF 231 0,004 0,540 0,1205 0,112 

TANG 231 0,031 0,843 0,3546 0,183 

NDTS 231 0,006 1,100 0,3052 0,210 

BR 231 0,000 50,331 12,0766 8,842 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015 (Lampiran B) 

Keterangan : 

 DAR = debt to asset ratio (proksi untuk struktur modal) 

 PROF = profitabilitas 

 TANG = tangibility asset (aset tetap berwujud) 

 NDTS = non debt tax shield (perlindungan pajak bukan utang) 

 BR = business risk (risiko bisnis) 

 Dari hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Dari hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa data DAR 

menunjukkan nilai rata – rata sebesar 0,4175, hal ini menggambarkan 

bahwa nilai mean cukup representatif dalam mewakili sampel sebanyak 117 

data sampel memiliki DAR di atas nilai rata – rata. Standar deviasi untuk 

variabel DAR sendiri adalah 0,176. Nilai tersebut ternyata lebih kecil jika 

dibandingkan dengan nilai rata – ratanya, sehingga dapat dikatakan bahwa 
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data DAR memiliki variabilitas yang rendah. Penggunaan utang dalam 

struktur modal perusahaan yang paling besar terdapat pada PT. Jembo 

Cable Company, Tbk. sebesar 0,881 tahun 2013 (Lampiran A) sedangkan 

penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan yang paling kecil 

terdapat pada PT. Unggul Indah Cahaya, Tbk sebesar 0,073 tahun 2014 

(Lampiran A). 

 

b. Dari hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa data PROF 

menunjukkan nilai rata – rata sebesar 0,1205, hal ini menggambarkan 

bahwa nilai mean kurang representatif dalam mewakili sampel karena 

hanya 90 data sampel saja yang memiliki PROF di atas nilai rata – rata. 

Standar deviasi untuk variabel PROF sendiri adalah 0,112. Nilai tersebut 

ternyata lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai rata – ratanya, sehingga 

dapat dikatakan bahwa data PROF memiliki variabilitas yang rendah. 

Profitabiitas perusahaan yang paling besar terdapat pada PT. Unilever 

Indonesia, Tbk. sebesar 0,54 tahun 2012 (Lampiran A) sedangkan 

profitabilitas perusahaan yang paling kecil terdapat pada PT. Sierad 

Produce, Tbk sebesar 0,004 tahun 2013 (Lampiran A). 

 

c. Dari hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa data TANG 

menunjukkan nilai rata – rata sebesar 0,3546, hal ini menggambarkan 

bahwa nilai mean kurang representatif dalam mewakili sampel karena 
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hanya 100 data sampel saja yang memiliki TANG di atas nilai rata – rata. 

Standar deviasi untuk variabel TANG sendiri adalah 0,183. Nilai tersebut 

ternyata lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai rata – ratanya, sehingga 

dapat dikatakan bahwa data TANG memiliki variabilitas yang rendah. 

Tangiblity Asset perusahaan yang paling besar terdapat pada PT. Holcim 

Indonesia, Tbk. sebesar 0,843 tahun 2014 (Lampiran A) sedangkan 

tangibility asset perusahaan yang paling kecil terdapat pada PT. Sepatu 

Bata, Tbk sebesar 0,031 tahun 2013 (Lampiran A). 

 

d. Dari hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa data NDTS 

menunjukkan nilai rata – rata sebesar 0,3052, hal ini menggambarkan 

bahwa nilai mean kurang representatif dalam mewakili sampel karena 

hanya 97 data sampel  saja yang memiliki NDTS di atas nilai rata – rata. 

Standar deviasi untuk variabel NDTS sendiri adalah 0,210. Nilai tersebut 

ternyata lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai rata – ratanya, sehingga 

dapat dikatakan bahwa data NDTS memiliki variabilitas yang rendah. Non 

debt tax shield perusahaan yang paling besar terdapat pada PT. Indo Kordsa, 

Tbk. sebesar 1,1 tahun 2012 (Lampiran A) sedangkan non debt tax shield 

perusahaan yang paling kecil terdapat pada PT. Indospring, Tbk sebesar 

0,006 tahun 2013 (Lampiran A). 
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e. Dari hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa data BR 

menunjukkan nilai rata – rata sebesar 12,076, hal ini menggambarkan 

bahwa nilai mean  kurang representatif dalam mewakili sampel karena 

hanya 76 data sampel saja yang memiliki BR di atas nilai rata – rata. Standar 

deviasi untuk variabel BR sendiri adalah 8,842. Nilai tersebut ternyata lebih 

kecil jika dibandingkan dengan nilai rata – ratanya, sehingga dapat 

dikatakan bahwa data BR memiliki variabilitas yang rendah. Business risk 

(risiko bisnis) perusahaan yang paling besar terdapat pada PT. Sekar Bumi, 

Tbk. sebesar 50,331 tahun 2014 (Lampiran A) sedangkan business risk 

(risiko bisnis) perusahaan yang paling kecil terdapat pada PT. Wismilak Inti 

Timur, Tbk tahun 2012, PT. Indo Acidtama, Tbk tahun 2013 - 2014, PT 

Sekar Laut, Tbk tahun 2013, dan PT. Star Petrochem, Tbk tahun 2013 - 

2014 sebesar 0,000 (Lampiran A). 

 

4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian 

asumsi klasik untuk mengetahui apakah model regresi yang telah ditentukan layak 

digunakan atau tidak, serta tidak menimbulkan pengaruh yang bias. Hasil uji asumsi 

klasik ini terdiri dari hasil uji normalitas, hasil uji multikolinearitas, hasil uji 

autokorelasi dan hasil uji heterokedastisitas.  
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4.3.1. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menganalisis apakah di dalam model regresi, 

variabel residual atau variabel pengganggun memiliki distribusi yang normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalh model regresi yang memiliki distribusi normal 

atau mendekati normal.  

Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji apakah 

signifikansi data telah terdistribusi secara normal atau tidak. Hasil uji dikatakan telah 

terdistribusi secara normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. Sedangkan 

apabila nilai signifikansi berada di bawah 0.05, maka data tidak terdistribusi secara 

normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :  

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 231 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation .16123279 

Most Extreme Differences 

Absolute .036 

Positive .036 

Negative -.028 

Kolmogorov-Smirnov Z .545 

Asymp. Sig. (2-tailed) .928 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Hasil uji statistik Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai K-S sebesar 0,545 

dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,928 (Lampiran B). Nilai ini berada di atas 

nilai signifikansi 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi 

dengan normal dan model regresi layak untuk digunakan. 

 

4.3.2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan suatu kondisi dimana 2 variabel bebas atau 

lebih tidak terdapat korelasi yang linear. Model regresi yang baik adalah model yang 

tidak menunjukkan korelasi antara 2 variabel bebas atau lebih. Untuk mengetahui 

apakah terdapat korelasi antara 2 variabel bebas atau lebih di dalam model regresi dapat 

dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). 

Model regresi yang terbebas dari masalah multikolinearitas adalah model yang 

memiliki nilai tolerance ≥ 0.10 dan nilai VIF ≤ 10. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel 
Statistik Kolinearitas 

Tolerance VIF 

PROF 0.884 1.131 

TANG 0.889 1.125 

NDTS 0.885 1.130 

BR 0.983 1.017 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015 (Lampiran B) 

Keterangan : 

DAR = debt to asset ratio (proksi untuk struktur modal) 
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 PROF = profitabilitas 

 TANG = tangibility asset (aset tetap berwujud) 

 NDTS = non debt tax shield (perlindungan pajak bukan utang) 

 BR = business risk (risiko bisnis) 

 Dari hasil output SPSS pada tabel 4.3 jelas terlihat bahwa secara keseluruhan 

variabel independen, yaitu DAR, PROF, TANG, NDTS, dan BR memiliki nilai 

tolerance dan nilai VIF di atas batas ketentuan. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel  independen di dalam model 

regresi. 

 

4.3.3. Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi ini digunakan untuk menganalisis apakah terdapat korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 (periode sebelumnya). 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk 

menguji apakah terdapat autokorelasi atau tidak dapat dilakukan uji Durbin-Watson 

(D-W). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

a. Predictors: (Constant), BR, TANG, NDTS, PROF 

b. Dependendt Variabel : DAR 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. error Of The 

Estimate 

Durbin - 

Watson 

1 ,336a ,154 ,139 ,1626534 1,856 
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Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS didapatkan nilai D-W sebesar 

1,856 (Lampiran B). Dari tabel DW pada level signifikansi 0.05, untuk n = 231, k = 4, 

diperoleh dl = 1.7576, du = 1.8104 sehingga 4 – du = 4 – 1.8104 = 2.1896. Nilai tersebut 

berada di antara diantara nilai du dan 4-du yaitu 1.8104 < 1,856 < 2.1896, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi di dalam model regresi. 

 

4.3.4. Hasil Uji Heterokedastisitas  

Tujuan dilakukannya uji heterokedastistias ini adalah unutk mendeteksi apakah 

terdapat perbedaan varians dari residual atau tidak dalam satu observasi ke observasi 

yang lain. Untuk mengetahui apakah terdapat heterokedastisitas dalam suatu model 

regresi maka dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Pengujian ini 

dilakukan dengan meregres nilai absolut redisual (ABSUT) terhadap variabel 

independennya. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini : 

Tabel 4.6  

Hubungan Variabel Independen Dengan Nilai Residual Absolut 

Variabel T Sig. 

PROF .440 0.660 

TANG -.600 0.549 

NDTS  .288 0.774 

BR -.473 0.637 

Dependent Variable : ABS_RES1 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015 (Lampiran B) 

Keterangan : 

DAR  = debt to asset ratio (proksi untuk struktur modal) 

 PROF  = profitabilitas 
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 ABS_RES1 = nilai absolut residual 

 TANG  = tangibility asset (aset tetap berwujud) 

 NDTS  = non debt tax shield (perlindungan pajak bukan utang) 

 BR  = business risk (risiko bisnis) 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel bebas yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat absolut residual (ABS_RES1). 

Hal ini terlihat jelas dengan nilai signifikansi setiap variabel berada di atas 0.05 (5%). 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi ini tidak terdapat heterokedastisitas.  

 

4.4. Pengujian Hipotesis 

4.4.1. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah variabel independen 

memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel independen. Apabila 

nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka hipotesis ditolak. Sebaliknya, apabila nilai 

signifikansi F lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima. Hasil pengujian uji regresi 

berganda dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Regresi Berganda 

Variabel 
Standardized 

Beta 
T Sig. 

Profitabilitas (PROF) -0.302 -4.636 0.000 

Tangibility Asset (TANG) 0.153 2.358 0.019 

Non Debt Tax Shield (NDTS) -0.132 -2.035 0.043 

Business Risk (BR) 0.138 2.234 0.026 
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F 10.274**   

R2 0.154   

R2 Adjusted 0.139   

* nilai signifikan pada 0.05    

** nilai signifikan pada 0.00    

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015 (Lampiran B) 

Pada tabel 4.7 diperoleh nilai Fhitung sebesar 10.274 dengan probabilitas 

signifikansi (signifikansi F) kurang dari 5% (0.00 < 0.05). Dari hasil pengolahan data 

tersebut menunjukkan bahwa secara bersama – sama variabel profitabilitas, tangibility 

asset, non debt tax shield, dan business risk berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen yaitu  struktur modal. 

 

4.4.2. Analisis Koefisien Determinasi (Uji Statistik R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji tingkat signifikansi koefisien 

determinasi yang dinyatakan dengan nilai antara 0 ≤ 1. Semakin mendekati nilai R2 

dengan angka 1, maka semua informasi yang dibutuhkan untuk meramalkan variabel 

dependen (terikat) telah digambarkan dengan jelas oleh variabel bebas (tidak terikat). 

Tabel 4.7 menunjukkan nilai R2 sebesar 0.154. Hal ini berarti bahwa 

penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel 

independennya (profitabilitas, tangibility asset, non debt tax shield, dan business risk) 

sebesar 15,4%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar (100% - 15,4% = 84,6%) dipengaruhi 

oleh faktor – faktor lain di luar profitabilitas, tangibility asset, non debt tax shield, dan 

business risk.  
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4.4.3. Uji Hipotesis / Uji Statistik t 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh masing – masing variabel 

bebas yaitu, profitabilitas (PROF), tangibility asset (TANG), non debt tax shield 

(NDTS), dan business risk (BR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2012 – 2014. Pengambilan keputusan didasarkan pada level 

signifikansi 0.05. hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.7 

Interpretasi dari hasil pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

a. Hipotesis 1 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. 

Hasil pengujian untuk variabel PROF diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 

yang nilainya lebih kecil dari level signifikansi 0.05 (5%). Hal ini menjelaskan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan antara profitabilitas dengan penggunaan utang dalam 

struktur modal perusahaan. Arah koefisien regresi bertanda negatif, yang berarti 

semakin meningkatnya profitabilitas cenderung mengakibatkan rendahnya 

penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan H1 

diterima. 

  

b. Hipotesis 2 : Business Risk berpengaruh negatif terhadap struktur modal. 

Hasil pengujian untuk variabel BR menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.026 

yang nilainya lebih kecil dari 0.05 (5%). Hal ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara BR dengan penggunaan utang dalam stuktur modal perusahaan. 
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Arah koefisien regresi bertanda positif, yang berarti semakin meningkatnya risiko 

bisnis maka akan meningkatkan penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. 

 

c. Hipotesis 3 : Non debt tax shield berpengaruh negatif terhadap struktur 

modal. 

Hasil pengujian untuk variabel NDTS memberikan nilai signifikansi sebesar 

0.043 yang nilainya lebih kecil dari 0.05 (5%). Hal ini menjelaskan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara NDTS dengan penggunaan utang dalam struktur 

modal perusahaan. Arah koefisien regresi bertanda negatif, yang berarti semakin 

meningkatnya NDTS mengakibatkan rendahnya penggunaan utang dalam struktur 

modal perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan H3 diterima. 

 

d. Hipotesis 4 : Tangibility Asset berpengaruh positif terhadap struktur modal. 

Hasil pengujian untuk variabel TANG memberikan nilai signifikansi sebesar 

0.019 yang nilainya lebih kecil dari 0.05 (5%). Hal ini menjelaskan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara TANG dengan penggunaan utang dalam struktur 

modal perusahaan. Arah koefisien regresi bertanda positif, artinya bahwa tangibility 

asset yang tinggi cenderung mengakibatkan tingginya penggunaan utang dalam 

struktur modal perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan H4 diterima.  
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Tabel 4.8 

Ringkasan Hasil Penelitian 

Hipotesis 

Standardized 

Coefficients 

(Beta) 

Signifikansi 
Tolak/Terima 

Hipotesis 

H1 

Profitabilitas 

berpengaruh negatif 

terhadap penggunaan 

utang. 

-.302 0.000 Terima 

H2 

Business Risk 

berpengaruh negatif 

terhadap penggunaan 

utang. 

.138 0.026 Tolak 

H3 

Non debt tax shield 

berpengaruh negatif 

terhadap penggunaan 

utang. 

-.132 0.043 Terima 

H4 

Tangibility Asset 

berpengaruh positif 

terhadap penggunaan 

utang. 

.153 0.019 Terima 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015 
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4.5 Model Regresi yang Terbentuk 

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.7 di atas, model regresi yang 

terbentuk adalah sebagai berikut : 

 

Dari persamaan regresi yang terbentuk diatas, penjelasan yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut : 

a. a (nilai koefisien konstan) sebesar 0.435 mempunyai arti jika variabel profitabilitas 

(PROF), tangibility asset (TANG), non debt tax shield (NDTS), dan business risk 

(BR) tidak ada, maka penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan adalah 

sebesar 0.423. 

b. β1 (nilai koefisien regresi profitabilitas) sebesar -0.469 mempunyai arti jika variabel 

PROF mengalami peningkatan sebesar 1% sedangkan variabel lain adalah tetap, 

maka penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan akan menurun sebesar 

0.469. 

c. β2 (nilai koefisien regresi tangibility asset) sebesar 0.146 mempunyai arti jika 

variabel tangibility asset mengalami peningkatan sebesar 1% maka penggunaan 

utang dalam struktur modal perusahaan akan meningkat sebesar 0.146 atau dengan 

kata lain, setiap peningkatan penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan 

dibutuhkan peningkatan variabel tangibility asset sebesar 0.146 dengan asumsi 

variabel bebas lainnya adalah tetap. 

 

DAR = 0.423 - 0.469 PROF + 0.146 TANG - 0.110 NDTS + 0.003 BR 
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d. β3 (nilai koefisien regresi non debt tax shield) sebesar – 0.110 mempunyai arti jika 

terdapat peningkatan variabel NDTS sedangkan variabel lainnya adalah tetap, 

maka penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan akan menurun sebesar 

0.110. 

e. β4 (nilai koefisien regresi business risk) sebesar 0.003 mempunyai arti jika terdapat 

peningkatan business risk (BR) maka penggunaan utang dalam struktur modal 

perusahaan akan meningkat sebesar 0.003 atau dengan kata lain, setiap peningkatan 

penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan dibutuhkan peningkatan 

variabel business risk sebesar 0.003 dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah 

tetap. 

 

4.6 Pembahasan 

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh bukti empiris secara menyeluruh dari hasil 

penelitian mengenai arah hubungan dan signifikansi pada variabel PROF, BR, NDTS 

dan TANG terhadap penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan (DAR). 

Interpretasi hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut ini : 

 

4.6.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penggunaan Utang 

Hipotesis 1 menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif signifikan antara 

profitabilitas dengan penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Hal ini 

didukung dengan hasil pengujian untuk variabel profitabilitas (PROF) yang memiliki 
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nilai signifikansi sebesar 0.000 dan arah koefisien regresi menunjukkan arah yang 

negatif.  

Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas yang 

dicapai perusahaan, maka penggunaan hutan gdalam struktur modal perusahaan pun 

cenderung akan menurun. Hal ini sesuai dengan teori pecking order yang menyatakan 

bahwa perusahaan lebih menyukai pendanaan yang berasal dari dalam terlebih dahulu 

(retained earnings), baru kemudian diikuti dengan pendanaan melalui utang (debt) dan 

yang terakhir pendanaan yang berasal dari penerbitan saham baru (equity). 

Hasil penenelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh Liem, dkk 

(2013), Nadeem (2011), Wimelda dan Marlinah (2013) dan Yeniatie dan Destriana 

(2010) yang menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh 

perusahaan, maka akan semakin rendah tingkat penggunaan utang dalam struktur 

modal perusahaan tersebut karena perusahaan yakin bahwa pendanaan internal sudah 

cukup untuk membiayai kegiatan investasinya. Sedangkan Pervez (2009) dan 

Akinyomi dan Olagunju (2013) di dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penggunaan utang dalam struktur modal 

perusahaan. 

 

4.6.2 Pengaruh Business Risk terhadap Penggunaan Utang 

Hipotesis 2 menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif signifikan antara 

business risk (risiko bisnis) dengan penggunaan utang dalam struktur modal 
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perusahaan. Namun demikian, dari hasil pengujian diperoleh hasil yang menunjukkan 

bahwa business risk (risiko bisnis) memiliki pengaruh yang positif terhadap 

penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Artinya, semakin tinggi risiko 

bisnis yang dihadapi perusahaan, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan 

untuk menggunakan utang.  

Hasil pengujian ini sesuai dengan penenelitian yang dilakukan oleh Handayani  

dan Seftianne (2011), Natasari (2014) serta Wimelda dan Marlinah (2013) yang 

menyatakan bahwa risiko bisnis berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan 

utang dalam struktur modal perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi risiko 

bisnis perusahaan, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan melakukan investasi 

yang beresiko. Hal tersebut membuat investor lebih menyukai perusahaan yang 

memiliki risiko bisnis tinggi (high risk high return). Investasi tersebut tentunya 

memerlukan pendanaan yang salah satu sumber pendanaannya adalah melalui utang. 

Sedangkan menurut teori trade off , penggunaan utang akan memberikan manfaat pajak 

berupa beban bunga yang bertindak sebagai pengurang pajak (tax deductible), sehingga 

semakin tinggi risiko bisnis mengakibatkan semakin tinggi penggunaan utang, serta 

semakin tinggi pula penghematan pajak yang diterima dari penggunaan utang.  

 

4.6.3 Pengaruh Non Debt Tax Shield terhadap Penggunaan Utang 

Hipotesis 3 menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif signifikan antara non 

debt tax shield dengan penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Hal ini 

didukung dengan hasil pengujian untuk variabel non debt tax shield (NDTS) yang 
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memiliki nilai signifikansi sebesar 0.043 dan arah koefisien regresi menunjukkan arah 

yang negatif.  

Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa semkain tinggi non debt tax shield 

yang diperoleh perusahaan, maka semakin rendah pula kecenderungan perusahaan 

untuk menggunakan utang. Hal ini dikarenakan non debt tax shield merupakan manfaat 

pengurang pajak yang diterima perusahaan melalui depresiasi dan amortisasi. Sehingga 

semakin besar non debt tax shield, maka semakin besar pula penghematan pajak yang 

diterima perusahaan yang mengakibatkan rendahnya kecenderungan perusahaan untuk 

menggunakan utang.  

Hasil ini sesuai dengan temuan Liem, dkk (2013) dan didukung penelitian dari 

Nurita (2012) yang menunjukkan bahwa manfaat pajak yang diperoleh dari depresiasi 

dan amortisasi akan menambah arus kas sebagai pengganti sumber pendanaan yang 

berasal dari utang. Bertentangan dengan hasil penelitian Liem, dkk serta Nurita (2012), 

penelitian yang dilakukan Margaretha dan Ramadhan (2010) menunjukkan bahwa non 

debt tax shield tidak memiliki pengaruh terhadap penggunaan utang dalam struktur 

modal perusahaan. 

  

4.6.4 Pengaruh Tangibilitiy Asset terhadap Penggunaan Utang 

Hipotesis 4 menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan 

antara tangibilitiy asset dengan penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. 

Hal ini didukung dengan hasil pengujian untuk variabel tangibilitiy asset (TANG) yang 
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memiliki nilai signifikansi sebesar 0.019 dan arah koefisien regresi menunjukkan arah 

yang positif.  

Hubungan positif ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki aset tetap 

dalam jumlah besar memiliki kecenderungan untuk menggunakan utang karena aset 

tetap yang dimiliki dapat digunakan sebagai jaminan (collateral) ke bank atau kreditur. 

Penelitian ini didukung oleh Murhadi (2012); Natasari (2014) dan Akinyomi Olagunju 

(2012) namun bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho 

(2006) yang menyatakan bahwa tangibilitiy asset (struktur aktiva) tidak memiliki 

pengaruh terhadap struktur modal. 
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BAB V 

KESIMPULAN  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji dengan menggunakan analisis regresi berganda, 

kesimpulan yang dapat diperoleh adalah variabel profitabilitas berpengaruh negatif 

terhadap penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Hasil ini telah 

memenuhi kriteria dari teori pecking order yang menyatakan bahwa perusahaan lebih 

menyukai pendanaan internal terlebih dahulu baru kemudian diikuti oleh pendanaan 

eksternal sehingga semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin rendah pula 

kecenderungan perusahaan untuk meggunakan utang.  

Variabel  non debt tax shield berpengaruh negatif terhadap penggunaan utang 

dalam struktur modal perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi manfaat pajak 

yang berasal dari depresiasi maka semakin meningkatkan arus kas perusahaan dan 

menekan penggunaan utang. Arus kas yang tinggi dapat digunakan perusahaan untuk 

membayar utang atau mendanai kegiatan operasional perusahaan.  

Variabel business risk memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap 

penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Penjelasan yang dapat diberikan 

terkait perbedaan hasil ini adalah dengan menggunakan asumsi “high risk high return”. 

Meskipun penggunaan utang yang tinggi dapat mengakibatkan financial distress, 

penggunaan utang juga dapat meningkatkan expected of return. Sehingga perusahaan 
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lebih mengutamakan return yang tinggi dibandingkan dengan risiko yang akan 

diterima. 

Variabel tangibility asset berpengaruh positif terhadap penggunaan utang 

dalam struktur modal perusahaan. Artinya, semakin banyak jumlah aset tetap yang 

dapat dijadikan jaminan maka akan semakin besar pula kecenderungan perusahaan 

untuk menggunakan utang. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya : 

1. Koefisien determinasi antara perubahan variabel dependen (DAR) terhadap 

variabel independen (PROF, TANG, NDTS, dan BR) sebesar 15,4 % 

sedangkan sisanya sebesar 84,6% dipengaruhi oleh variabel – variabel lain 

yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Angka ini menunjukkan bahwa 

penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan dapat digambarkan 

oleh variabel profitabilitas, tangibility asset, non debt tax shield dan 

business risk. 

2. Penelitian ini tidak membahas secara rinci terkait pengaruh masing – 

masing variabel di setiap perusahaan sampel. 
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5.3 Rekomendasi 

Untuk mengatasi keterbatasan dalam penelitian ini, penulis memberikan 

rekomendasi baik kepada perusahaan maupun kepada peneliti selanjutnya sebagai 

berikut : 

1. Bagi perusahaan 

Dapat mempertimbangkan profitabilitas, kepemilikan tangibility asset, non 

debt tax shield dan business risk dalam membuat kebijakan penggunaan 

utang dalam struktur modal perusahaan. 

 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengenai variabel – variabel apa saja 

yang mempengaruhi penggunaan utang dalam struktur modal, penulis 

memberikan rekomendasi sebagai berikut : 

a. Menambah jumlah variabel independen seperti stabilitas penjualan, 

tingkat pertumbuhan, pengendalian manajemen, kondisi pasar, maupun 

kondisi internal perusahaan. 

b. Menambahkan pembahasan mengenai pengaruh masing – masing 

variabel setiap perusahaan. Hal ini penting dikarenakan masing – 

masing perusahaan memiliki struktur modal yang berbeda. 

c. Menggunakan proksi pengukuran yang berbeda untuk menggambarkan 

penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan seperti utang 

jangka panjang / total aset atau utang jangka pendek / total aset. 
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LAMPIRAN A 

Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2012 – 2014 

NO.  NAMA PERUSAHAAN  KODE 

1 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. INTP 

2 PT Holcim Indonesia Tbk SMCB 

3 PT Semen Indonesia Tbk. (Formerly PT Semen Gresik (Persero) Tbk.) SMGR 

4 PT Asahimas Flat Glass Tbk. AMFG 

5 PT Arwana Citramulia Tbk. ARNA 

6 PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. KIAS 

7 PT Surya Toto Indonesia Tbk. TOTO 

8 PT Bentonjaya Manunggal Tbk BTON 

9 PT Citra Tubindo Tbk. CTBN 

10 PT Indal Aluminium Industry Tbk. INAI 

11 PT Lion Metal Works Tbk. LION 

12 PT Lionmesh Prima Tbk. LMSH 

13 PT Pelangi Indah Canindo Tbk. PICO 

14 PT Budi Starch & Sweetener Tbk. (Formerly PT Budi Acid Jaya Tbk.) BUDI 

15 PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. DPNS 

16 PT Ekadharma International Tbk. EKAD 

17 PT Intanwijaya Internasional Tbk. INCI 

18 PT Indo Acidatama Tbk. SRSN 

19 PT Unggul Indah Cahaya Tbk. UNIC 

20 PT Argha Karya Prima Industry Tbk. AKPI 

21 PT Asiaplast Industries Tbk. APLI 

22 PT Champion Pacific Indonesia Tbk. IGAR 

23 PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. IPOL 

24 PT Trias Sentosa Tbk. TRST 

25 PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. CPIN 

26 PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk. JPFA 

27 PT Sierad Produce Tbk. SIPD 

28 PT Alkindo Naratama Tbk. ALDO 

29 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. INKP 

30 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. TKIM 

31 PT Akasha Wira International Tbk. ADES 



32 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. AISA 

33 PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. (Formerly PT Cahaya Kalbar Tbk.) CEKA 

34 PT Delta Djakarta Tbk. DLTA 

35 PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. ICBP 

36 PT Indofood Sukses Makmur Tbk. INDF 

37 PT Mayora Indah Tbk. MYOR 

38 PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. ROTI 

39 PT Sekar Bumi Tbk. SKBM 

40 PT Sekar Laut Tbk. SKLT 

41 PT Siantar Top Tbk. STTP 

42 PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk. ULTJ 

43 PT Gudang Garam Tbk. GGRM 

44 PT HM Sampoerna Tbk. HMSP 

45 PT Wismilak Inti Makmur Tbk. WIIM 

46 PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. DVLA 

47 PT Kimia Farma (Persero) Tbk. KAEF 

48 PT Kalbe Farma Tbk. KLBF 

49 PT Merck Tbk. MERK 

50 PT Pryidam Farma Tbk. PYFA 

51 PT Taischo Pharmaceutical Indonesia Tbk. SQBI 

52 PT Tempo Scan Pasific Tbk. TSPC 

53 PT Martina Berto Tbk. MBTO 

54 PT Mandom Indonesia Tbk. TCID 

55 PT Unilever Indonesia Tbk. UNVR 

56 PT Kedawung Setia Industrial Tbk. KDSI 

57 PT Kedaung Indah Can Tbk. KICI 

58 PT Astra International Tbk. ASII 

59 PT Astra Otoparts Tbk. AUTO 

60 PT Indo Kordsa Tbk. BRAM 

61 PT Goodyear Indonesia Tbk. GDYR 

62 PT Gajah Tunggal Tbk. GJTL 

63 PT Indospring Tbk. INDS 

64 PT Nipress Tbk. NIPS 

65 PT Prima Alloy Steel Universal Tbk. PRAS 

66 PT Selamat Sempurna Tbk. SMSM 

67 PT Eratex Djaja Tbk. ERTX 

68 PT Indo-Rama Syntetics Tbk. INDR 

69 PT Pan Brothers Tbk. PBRX 

70 PT Star Petrochem Tbk. STAR 



71 PT Trisula International Tbk. TRIS 

72 PT Nusantara Inti Corpora Tbk. UNIT 

73 PT Sepatu Bata Tbk. BATA 

74 PT Jemblo Cable Company Tbk. JECC 

75 PT KMI Wire and Cable Tbk. KBLI 

76 PT Kabelindo Murni Tbk. KBLM 

77 PT Supreme Cable Manufacturing & Commece Tbk. SCCO 

Sumber : IDX Statistik 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL 

TAHUN 2012 

No. Nama Perusahaan KODE DAR PROF BR NDTS TANG 

1 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. INTP 0.147 0.274 0.349 0.341 7.945 
2 PT Holcim Indonesia Tbk SMCB 0.308 0.154 0.788 0.492 10.134 

3 
PT Semen Indonesia Tbk. (Formerly PT 

Semen Gresik (Persero) Tbk.) 
SMGR 0.317 0.237 0.632 0.294 7.184 

4 PT Asahimas Flat Glass Tbk. AMFG 0.211 0.149 0.445 0.640 6.908 
5 PT Arwana Citramulia Tbk. ARNA 0.355 0.226 0.639 0.352 12.891 
6 PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. KIAS 0.079 0.030 0.620 0.284 16.274 
7 PT Surya Toto Indonesia Tbk. TOTO 0.410 0.221 0.303 0.338 28.745 
8 PT Bentonjaya Manunggal Tbk BTON 0.220 0.223 0.101 0.186 22.951 
9 PT Citra Tubindo Tbk. CTBN 0.469 0.175 0.186 0.300 4.477 
10 PT Indal Aluminium Industry Tbk. INAI 0.789 0.050 0.136 0.251 11.447 
11 PT Lion Metal Works Tbk. LION 0.142 0.239 0.070 0.113 16.299 
12 PT Lionmesh Prima Tbk. LMSH 0.241 0.351 0.185 0.170 13.684 
13 PT Pelangi Indah Canindo Tbk. PICO 0.665 0.025 0.287 0.423 15.318 

14 
PT Budi Starch & Sweetener Tbk. 

(Formerly PT Budi Acid Jaya Tbk.) 
BUDI 0.629 0.005 0.553 0.431 8.070 

15 PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. DPNS 0.157 0.139 0.059 0.212 32.149 
16 PT Ekadharma International Tbk. EKAD 0.299 0.175 0.312 0.148 19.541 
17 PT Intanwijaya Internasional Tbk. INCI 0.125 0.035 0.176 0.802 14.579 
18 PT Indo Acidatama Tbk. SRSN 0.331 0.064 0.200 0.462 7.078 
19 PT Unggul Indah Cahaya Tbk. UNIC 0.437 0.019 0.209 1.014 4.520 
20 PT Argha Karya Prima Industry Tbk. AKPI 0.508 0.034 0.471 0.723 10.070 
21 PT Asiaplast Industries Tbk. APLI 0.345 0.018 0.562 0.009 18.642 
22 PT Champion Pacific Indonesia Tbk. IGAR 0.225 0.189 0.138 0.405 14.891 
23 PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. IPOL 0.501 0.032 0.686 0.301 7.714 
24 PT Trias Sentosa Tbk. TRST 0.382 0.037 0.579 0.787 11.016 
25 PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. CPIN 0.338 0.273 0.372 0.129 11.818 
26 PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk. JPFA 0.565 0.125 0.371 0.187 8.207 
27 PT Sierad Produce Tbk. SIPD 0.613 0.006 0.453 0.211 9.468 
28 PT Alkindo Naratama Tbk. ALDO 0.503 0.076 0.408 0.199 14.375 
29 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. INKP 0.688 0.005 0.645 0.528 11.509 
30 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. TKIM 0.711 0.016 0.440 0.461 12.742 
31 PT Akasha Wira International Tbk. ADES 0.463 0.197 0.282 0.405 12.676 
32 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. AISA 0.474 0.084 0.319 0.124 17.743 



33 
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. 

(Formerly PT Cahaya Kalbar Tbk.) 
CEKA 0.549 0.081 0.197 0.121 33.290 

34 PT Delta Djakarta Tbk. DLTA 0.197 0.386 0.128 0.393 10.269 
35 PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. ICBP 0.327 0.170 0.216 0.153 6.194 
36 PT Indofood Sukses Makmur Tbk. INDF 0.424 0.106 0.266 0.153 4.267 
37 PT Mayora Indah Tbk. MYOR 0.630 0.116 0.344 0.184 12.312 
38 PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. ROTI 0.447 0.166 0.742 0.124 5.378 
39 PT Sekar Bumi Tbk. SKBM 0.558 0.057 0.401 0.233 37.325 
40 PT Sekar Laut Tbk. SKLT 0.482 0.047 0.407 0.207 8.248 
41 PT Siantar Top Tbk. STTP 0.536 0.075 0.521 0.301 17.967 

42 
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. 

Tbk. 
ULTJ 0.307 0.189 0.405 0.319 6.338 

43 PT Gudang Garam Tbk. GGRM 0.359 0.133 0.250 0.180 8.367 
44 PT HM Sampoerna Tbk. HMSP 0.493 0.510 0.157 0.115 7.374 
45 PT Wismilak Inti Makmur Tbk. WIIM 0.456 0.087 0.128 0.143 0.000 
46 PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. DVLA 0.217 0.190 0.203 0.150 5.310 
47 PT Kimia Farma (Persero) Tbk. KAEF 0.306 0.131 0.216 0.193 21.255 
48 PT Kalbe Farma Tbk. KLBF 0.217 0.245 0.239 0.153 31.628 
49 PT Merck Tbk. MERK 0.268 0.256 0.111 0.113 3.128 
50 PT Pryidam Farma Tbk. PYFA 0.354 0.059 0.487 0.305 28.899 
51 PT Taischo Pharmaceutical Indonesia Tbk. SQBI 0.181 0.455 0.214 0.160 16.328 

52 PT Tempo Scan Pasific Tbk. TSPC 0.276 0.175 0.216 0.154 11.205 
53 PT Martina Berto Tbk. MBTO 0.287 0.098 0.133 0.146 5.111 
54 PT Mandom Indonesia Tbk. TCID 0.131 0.161 0.349 0.383 6.152 
55 PT Unilever Indonesia Tbk. UNVR 0.669 0.540 0.524 0.118 8.460 
56 PT Kedawung Setia Industrial Tbk. KDSI 0.446 0.083 0.301 0.476 20.110 
57 PT Kedaung Indah Can Tbk. KICI 0.299 0.032 0.099 0.470 14.877 
58 PT Astra International Tbk. ASII 0.507 0.141 0.158 0.132 26.779 
59 PT Astra Otoparts Tbk. AUTO 0.386 0.143 0.235 0.143 4.526 
60 PT Indo Kordsa Tbk. BRAM 0.264 0.110 0.568 1.100 19.577 
61 PT Goodyear Indonesia Tbk. GDYR 0.574 0.073 0.464 0.610 11.734 
62 PT Gajah Tunggal Tbk. GJTL 0.574 0.036 0.476 0.345 3.673 
63 PT Indospring Tbk. INDS 0.317 0.109 0.454 0.024 16.603 
64 PT Nipress Tbk. NIPS 0.615 0.056 0.407 0.264 14.177 
65 PT Prima Alloy Steel Universal Tbk. PRAS 0.515 0.017 0.385 0.280 17.798 
66 PT Selamat Sempurna Tbk. SMSM 0.415 0.222 0.339 0.649 9.372 
67 PT Eratex Djaja Tbk. ERTX 0.799 0.009 0.569 0.015 39.026 
68 PT Indo-Rama Syntetics Tbk. INDR 0.569 0.005 0.510 0.741 5.533 
69 PT Pan Brothers Tbk. PBRX 0.579 0.054 0.237 0.154 6.648 



70 PT Star Petrochem Tbk. STAR 0.349 0.006 0.456 0.176 7.043 
71 PT Trisula International Tbk. TRIS 0.334 0.155 0.195 0.222 5.022 
72 PT Nusantara Inti Corpora Tbk. UNIT 0.367 0.007 0.776 0.263 12.105 
73 PT Sepatu Bata Tbk. BATA 0.325 0.173 0.327 0.244 9.173 
74 PT Jemblo Cable Company Tbk. JECC 0.798 0.069 0.102 0.359 45.997 
75 PT KMI Wire and Cable Tbk. KBLI 0.272 0.149 0.336 0.345 18.192 
76 PT Kabelindo Murni Tbk. KBLM 0.634 0.044 0.401 0.247 9.710 

77 
PT Supreme Cable Manufacturing & 

Commece Tbk. 
SCCO 0.560 0.151 0.151 0.220 43.909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL 

TAHUN 2013 

No. Nama Perusahaan KODE DAR PROF BR NDTS TANG 

1 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. INTP 0.136 0.248 0.350 0.321 9.541 
2 PT Holcim Indonesia Tbk SMCB 0.411 0.090 0.830 0.445 13.042 

3 
PT Semen Indonesia Tbk. (Formerly PT 

Semen Gresik (Persero) Tbk.) 
SMGR 0.292 0.225 0.613 0.288 9.296 

4 PT Asahimas Flat Glass Tbk. AMFG 0.220 0.127 0.418 0.563 8.845 
5 PT Arwana Citramulia Tbk. ARNA 0.323 0.279 0.622 0.341 26.378 
6 PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. KIAS 0.099 0.047 0.642 0.302 9.039 
7 PT Surya Toto Indonesia Tbk. TOTO 0.407 0.185 0.320 0.323 5.086 
8 PT Bentonjaya Manunggal Tbk BTON 0.212 0.189 0.085 0.158 11.448 
9 PT Citra Tubindo Tbk. CTBN 0.450 0.195 0.201 0.308 3.640 
10 PT Indal Aluminium Industry Tbk. INAI 0.835 0.015 0.110 0.213 8.186 
11 PT Lion Metal Works Tbk. LION 0.166 0.171 0.121 0.105 11.693 
12 PT Lionmesh Prima Tbk. LMSH 0.220 0.137 0.164 0.168 19.074 
13 PT Pelangi Indah Canindo Tbk. PICO 0.654 0.034 0.261 0.426 8.083 

14 
PT Budi Starch & Sweetener Tbk. 

(Formerly PT Budi Acid Jaya Tbk.) 
BUDI 0.629 0.016 0.533 0.438 5.538 

15 PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. DPNS 0.129 0.341 0.046 0.154 14.714 
16 PT Ekadharma International Tbk. EKAD 0.308 0.151 0.304 0.142 7.377 
17 PT Intanwijaya Internasional Tbk. INCI 0.074 0.079 0.299 0.797 8.561 
18 PT Indo Acidatama Tbk. SRSN 0.253 0.078 0.281 0.464 0.000 
19 PT Unggul Indah Cahaya Tbk. UNIC 0.460 0.070 0.174 0.901 5.206 
20 PT Argha Karya Prima Industry Tbk. AKPI 0.506 0.032 0.478 0.778 4.162 
21 PT Asiaplast Industries Tbk. APLI 0.283 0.009 0.566 0.546 11.613 
22 PT Champion Pacific Indonesia Tbk. IGAR 0.283 0.154 0.155 0.425 6.639 
23 PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. IPOL 0.455 0.041 0.679 0.345 3.063 
24 PT Trias Sentosa Tbk. TRST 0.476 0.022 0.611 0.709 11.200 
25 PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. CPIN 0.367 0.220 0.406 0.121 11.973 
26 PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk. JPFA 0.648 0.060 0.353 0.161 27.011 
27 PT Sierad Produce Tbk. SIPD 0.593 0.004 0.503 0.247 8.356 
28 PT Alkindo Naratama Tbk. ALDO 0.536 0.111 0.349 0.166 9.366 
29 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. INKP 0.662 0.031 0.661 0.553 30.372 
30 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. TKIM 0.694 0.006 0.442 0.505 9.080 
31 PT Akasha Wira International Tbk. ADES 0.400 0.134 0.321 0.403 23.967 
32 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. AISA 0.531 0.090 0.288 0.112 8.882 



33 
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. 

(Formerly PT Cahaya Kalbar Tbk.) 
CEKA 0.506 0.081 0.202 0.130 7.698 

34 PT Delta Djakarta Tbk. DLTA 0.220 0.413 0.107 0.353 6.275 
35 PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. ICBP 0.376 0.140 0.228 0.143 10.194 
36 PT Indofood Sukses Makmur Tbk. INDF 0.509 0.060 0.295 0.135 7.765 
37 PT Mayora Indah Tbk. MYOR 0.594 0.140 0.321 0.195 11.713 
38 PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. ROTI 0.568 0.116 0.645 0.116 28.020 
39 PT Sekar Bumi Tbk. SKBM 0.596 0.157 0.301 0.152 7.636 
40 PT Sekar Laut Tbk. SKLT 0.538 0.055 0.417 0.218 0.000 
41 PT Siantar Top Tbk. STTP 0.528 0.097 0.515 0.285 15.999 

42 
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Co. Tbk. 
ULTJ 0.283 0.155 0.344 0.311 20.470 

43 PT Gudang Garam Tbk. GGRM 0.421 0.117 0.291 0.168 8.555 
44 PT HM Sampoerna Tbk. HMSP 0.483 0.529 0.172 0.117 9.509 
45 PT Wismilak Inti Makmur Tbk. WIIM 0.364 0.142 0.178 0.152 12.668 
46 PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. DVLA 0.231 0.148 0.204 0.157 37.907 
47 PT Kimia Farma (Persero) Tbk. KAEF 0.343 0.115 0.202 0.171 19.463 
48 PT Kalbe Farma Tbk. KLBF 0.249 0.227 0.259 0.144 8.673 
49 PT Merck Tbk. MERK 0.265 0.337 0.088 0.098 17.511 
50 PT Pryidam Farma Tbk. PYFA 0.464 0.049 0.557 0.311 6.957 

51 
PT Taischo Pharmaceutical Indonesia 

Tbk. 
SQBI 0.176 0.474 0.208 0.175 9.739 

52 PT Tempo Scan Pasific Tbk. TSPC 0.286 0.153 0.223 0.136 15.731 
53 PT Martina Berto Tbk. MBTO 0.262 0.038 0.220 0.173 7.860 
54 PT Mandom Indonesia Tbk. TCID 0.193 0.149 0.467 0.370 7.615 
55 PT Unilever Indonesia Tbk. UNVR 0.681 0.536 0.515 0.139 7.656 
56 PT Kedawung Setia Industrial Tbk. KDSI 0.586 0.055 0.403 0.335 11.575 
57 PT Kedaung Indah Can Tbk. KICI 0.247 0.101 0.089 0.464 9.853 
58 PT Astra International Tbk. ASII 0.504 0.129 0.177 0.138 6.049 
59 PT Astra Otoparts Tbk. AUTO 0.245 0.102 0.252 0.175 7.811 
60 PT Indo Kordsa Tbk. BRAM 0.319 0.035 0.532 0.720 11.891 
61 PT Goodyear Indonesia Tbk. GDYR 0.494 0.060 0.512 0.773 17.285 
62 PT Gajah Tunggal Tbk. GJTL 0.627 0.011 0.418 0.321 16.014 
63 PT Indospring Tbk. INDS 0.202 0.084 0.483 0.006 15.950 
64 PT Nipress Tbk. NIPS 0.704 0.057 0.321 0.195 37.087 
65 PT Prima Alloy Steel Universal Tbk. PRAS 0.489 0.020 0.561 0.229 29.315 
66 PT Selamat Sempurna Tbk. SMSM 0.408 0.270 0.289 0.642 13.267 
67 PT Eratex Djaja Tbk. ERTX 0.771 0.019 0.593 0.033 28.313 
68 PT Indo-Rama Syntetics Tbk. INDR 0.595 0.005 0.512 0.721 9.711 



69 PT Pan Brothers Tbk. PBRX 0.576 0.055 0.243 0.173 20.401 
70 PT Star Petrochem Tbk. STAR 0.346 0.009 0.440 0.193 0.000 
71 PT Trisula International Tbk. TRIS 0.363 0.135 0.208 0.203 9.854 
72 PT Nusantara Inti Corpora Tbk. UNIT 0.475 0.010 0.800 0.263 19.001 
73 PT Sepatu Bata Tbk. BATA 0.417 0.094 0.031 0.239 33.768 
74 PT Jemblo Cable Company Tbk. JECC 0.881 0.035 0.110 0.155 7.837 
75 PT KMI Wire and Cable Tbk. KBLI 0.337 0.079 0.294 0.316 12.387 
76 PT Kabelindo Murni Tbk. KBLM 0.588 0.016 0.458 0.293 13.348 

77 
PT Supreme Cable Manufacturing & 

Commece Tbk. 
SCCO 0.598 0.082 0.144 0.197 10.190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL 

TAHUN 2014 

No. Nama Perusahaan KODE DAR PROF BR NDTS TANG 

1 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. INTP 0.142 0.235 0.420 0.322 8.603 
2 PT Holcim Indonesia Tbk SMCB 0.491 0.059 0.843 0.425 9.986 

3 
PT Semen Indonesia Tbk. (Formerly PT 

Semen Gresik (Persero) Tbk.) 
SMGR 0.271 0.207 0.589 0.295 4.505 

4 PT Asahimas Flat Glass Tbk. AMFG 0.187 0.153 0.391 0.559 6.886 
5 PT Arwana Citramulia Tbk. ARNA 0.276 0.277 0.585 0.364 6.633 
6 PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. KIAS 0.100 0.050 0.635 0.328 4.542 
7 PT Surya Toto Indonesia Tbk. TOTO 0.393 0.188 0.398 0.307 11.804 
8 PT Bentonjaya Manunggal Tbk BTON 0.158 0.055 0.082 0.166 5.777 
9 PT Citra Tubindo Tbk. CTBN 0.437 0.134 0.243 0.348 27.678 
10 PT Indal Aluminium Industry Tbk. INAI 0.837 0.037 0.115 0.194 17.059 
11 PT Lion Metal Works Tbk. LION 0.260 0.105 0.169 0.104 3.610 
12 PT Lionmesh Prima Tbk. LMSH 0.171 0.079 0.211 0.186 10.054 
13 PT Pelangi Indah Canindo Tbk. PICO 0.631 0.033 0.222 0.440 19.715 

14 
PT Budi Starch & Sweetener Tbk. 

(Formerly PT Budi Acid Jaya Tbk.) 
BUDI 0.631 0.018 0.598 0.468 4.482 

15 PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. DPNS 0.122 0.064 0.047 0.152 6.714 
16 PT Ekadharma International Tbk. EKAD 0.336 0.143 0.256 0.140 3.878 
17 PT Intanwijaya Internasional Tbk. INCI 0.073 0.077 0.340 0.744 6.103 
18 PT Indo Acidatama Tbk. SRSN 0.290 0.064 0.263 0.442 0.000 
19 PT Unggul Indah Cahaya Tbk. UNIC 0.392 0.007 0.184 1.027 7.351 
20 PT Argha Karya Prima Industry Tbk. AKPI 0.535 0.027 0.476 0.772 9.987 
21 PT Asiaplast Industries Tbk. APLI 0.175 0.061 0.608 0.663 8.902 
22 PT Champion Pacific Indonesia Tbk. IGAR 0.247 0.217 0.132 0.405 4.905 
23 PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. IPOL 0.458 0.029 0.664 0.373 9.347 
24 PT Trias Sentosa Tbk. TRST 0.460 0.019 0.607 0.759 5.274 
25 PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. CPIN 0.475 0.101 0.434 0.112 8.332 
26 PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk. JPFA 0.664 0.034 0.404 0.181 9.991 
27 PT Sierad Produce Tbk. SIPD 0.541 0.009 0.326 0.289 2.328 
28 PT Alkindo Naratama Tbk. ALDO 0.553 0.079 0.311 0.168 3.576 
29 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. INKP 0.631 0.019 0.674 0.622 9.609 
30 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. TKIM 0.656 0.004 0.422 0.521 9.174 
31 PT Akasha Wira International Tbk. ADES 0.414 0.082 0.339 0.405 29.281 
32 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. AISA 0.513 0.066 0.242 0.090 9.475 



33 
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. 

(Formerly PT Cahaya Kalbar Tbk.) 
CEKA 0.581 0.044 0.173 0.123 18.900 

34 PT Delta Djakarta Tbk. DLTA 0.229 0.383 0.115 0.325 6.150 
35 PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. ICBP 0.396 0.136 0.234 0.135 6.529 
36 PT Indofood Sukses Makmur Tbk. INDF 0.520 0.072 0.477 0.128 3.315 
37 PT Mayora Indah Tbk. MYOR 0.602 0.051 0.348 0.222 7.676 
38 PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. ROTI 0.552 0.118 0.784 0.142 8.999 
39 PT Sekar Bumi Tbk. SKBM 0.511 0.169 0.386 0.120 50.331 
40 PT Sekar Laut Tbk. SKLT 0.537 0.071 0.408 0.250 32.096 
41 PT Siantar Top Tbk. STTP 0.519 0.099 0.507 0.278 13.114 

42 
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Co. Tbk. 
ULTJ 0.224 0.129 0.344 0.347 5.132 

43 PT Gudang Garam Tbk. GGRM 0.429 0.124 0.326 0.171 6.158 
44 PT HM Sampoerna Tbk. HMSP 0.524 0.483 0.209 0.128 2.818 
45 PT Wismilak Inti Makmur Tbk. WIIM 0.359 0.112 0.232 0.160 8.439 
46 PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. DVLA 0.221 0.086 0.216 0.167 7.165 
47 PT Kimia Farma (Persero) Tbk. KAEF 0.390 0.106 0.188 0.154 11.333 
48 PT Kalbe Farma Tbk. KLBF 0.210 0.222 0.274 0.151 4.185 
49 PT Merck Tbk. MERK 0.227 0.280 0.114 0.104 6.878 
50 PT Pryidam Farma Tbk. PYFA 0.441 0.024 0.531 0.362 3.413 

51 
PT Taischo Pharmaceutical Indonesia 

Tbk. 
SQBI 0.197 0.434 0.190 0.019 7.167 

52 PT Tempo Scan Pasific Tbk. TSPC 0.261 0.133 0.278 0.145 9.410 
53 PT Martina Berto Tbk. MBTO 0.267 0.009 0.240 0.199 7.227 
54 PT Mandom Indonesia Tbk. TCID 0.307 0.129 0.499 0.327 3.927 
55 PT Unilever Indonesia Tbk. UNVR 0.678 0.538 0.539 0.140 3.508 
56 PT Kedawung Setia Industrial Tbk. KDSI 0.584 0.061 0.397 0.320 5.181 
57 PT Kedaung Indah Can Tbk. KICI 0.187 0.065 0.085 0.482 4.763 
58 PT Astra International Tbk. ASII 0.490 0.116 0.175 0.143 5.274 
59 PT Astra Otoparts Tbk. AUTO 0.295 0.077 0.230 0.117 6.307 
60 PT Indo Kordsa Tbk. BRAM 0.421 0.071 0.592 0.892 21.014 
61 PT Goodyear Indonesia Tbk. GDYR 0.539 0.037 0.463 0.769 3.508 
62 PT Gajah Tunggal Tbk. GJTL 0.627 0.025 0.474 0.343 9.430 
63 PT Indospring Tbk. INDS 0.199 0.073 0.546 0.040 9.674 
64 PT Nipress Tbk. NIPS 0.523 0.056 0.373 0.148 24.264 
65 PT Prima Alloy Steel Universal Tbk. PRAS 0.467 0.012 0.548 0.159 6.150 
66 PT Selamat Sempurna Tbk. SMSM 0.344 0.309 0.282 0.683 10.371 
67 PT Eratex Djaja Tbk. ERTX 0.726 0.049 0.560 0.051 22.410 
68 PT Indo-Rama Syntetics Tbk. INDR 0.590 0.011 0.564 0.748 19.925 



69 PT Pan Brothers Tbk. PBRX 0.442 0.035 0.207 0.133 5.934 
70 PT Star Petrochem Tbk. STAR 0.368 0.009 0.411 0.203 0.000 
71 PT Trisula International Tbk. TRIS 0.409 0.091 0.224 0.201 10.785 
72 PT Nusantara Inti Corpora Tbk. UNIT 0.452 0.013 0.788 0.319 20.988 
73 PT Sepatu Bata Tbk. BATA 0.446 0.128 0.316 0.253 4.747 
74 PT Jemblo Cable Company Tbk. JECC 0.839 0.031 0.115 0.195 6.581 
75 PT KMI Wire and Cable Tbk. KBLI 0.297 0.070 0.308 0.331 8.996 
76 PT Kabelindo Murni Tbk. KBLM 0.552 0.076 0.447 0.322 5.875 

77 
PT Supreme Cable Manufacturing & 

Commece Tbk. 
SCCO 0.508 0.110 0.178 0.222 3.703 

 

 



LAMPIRAN B 

HASIL OUTPUT DARI SPSS 21 

 

HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL UJI NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 231 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation .16123279 

Most Extreme Differences 

Absolute .036 

Positive .036 

Negative -.028 

Kolmogorov-Smirnov Z .545 

Asymp. Sig. (2-tailed) .928 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DAR 231 .0730 .8810 .417502 .1752799 

PROF 231 .0040 .5400 .120567 .1128112 

TANG 231 .0310 .8430 .354615 .1831570 

NDTS 231 .0060 1.1000 .305216 .2103128 

BR 231 .0000 50.3310 12.076697 8.8420010 

Valid N (listwise) 
231     



HASIL UJI AUTOKORELASI 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .392a .154 .139 .1626534 1.856 

a. Predictors: (Constant), BR, TANG, NDTS, PROF 

b. Dependent Variable: DAR 

 

HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .423 .037  11.420 .000   

PROF -.469 .101 -.302 -4.636 .000 .884 1.131 

TANG .146 .062 .153 2.358 .019 .889 1.125 

NDTS -.110 .054 -.132 -2.035 .043 .885 1.130 

BR .003 .001 .138 2.234 .026 .983 1.017 

a. Dependent Variable: DAR 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) PROF TANG NDTS BR 

1 

1 3.840 1.000 .01 .02 .01 .01 .02 

2 .549 2.645 .00 .55 .03 .10 .00 

3 .362 3.258 .00 .07 .01 .16 .67 

4 .187 4.526 .01 .01 .55 .56 .11 

5 .062 7.842 .99 .35 .41 .16 .20 

a. Dependent Variable: DAR 

 



HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS (UJI GLEJSER) 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .141 .022  6.354 .000   

PROF .027 .060 .031 .440 .660 .884 1.131 

TANG -.022 .037 -.042 -.600 .549 .889 1.125 

NDTS -.009 .032 -.020 -.288 .774 .885 1.130 

BR .000 .001 -.032 -.473 .637 .983 1.017 

a. Dependent Variable: ABS_RES1 

 

 

HASIL UJI t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .423 .037  11.420 .000   

PROF -.469 .101 -.302 -4.636 .000 .884 1.131 

TANG .146 .062 .153 2.358 .019 .889 1.125 

NDTS -.110 .054 -.132 -2.035 .043 .885 1.130 

BR .003 .001 .138 2.234 .026 .983 1.017 

a. Dependent Variable: DAR 

 

 

 

 



HASIL UJI F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1.087 4 .272 10.274 .000b 

Residual 5.979 226 .026   

Total 7.066 230    

a. Dependent Variable: DAR 

b. Predictors: (Constant), BR, TANG, NDTS, PROF 

 

HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .392a .154 .139 .1626534 1.856 

a. Predictors: (Constant), BR, TANG, NDTS, PROF 

b. Dependent Variable: DAR 

 

 

HASIL REGRESI 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 
BR, TANG, NDTS, 

PROFb 

. Enter 

a. Dependent Variable: DAR 

b. All requested variables entered. 

 

 

 



Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .392a .154 .139 .1626534 1.856 

a. Predictors: (Constant), BR, TANG, NDTS, PROF 

b. Dependent Variable: DAR 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1.087 4 .272 10.274 .000b 

Residual 5.979 226 .026   

Total 7.066 230    

a. Dependent Variable: DAR 

b. Predictors: (Constant), BR, TANG, NDTS, PROF 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .423 .037  11.420 .000   

PROF -.469 .101 -.302 -4.636 .000 .884 1.131 

TANG .146 .062 .153 2.358 .019 .889 1.125 

NDTS -.110 .054 -.132 -2.035 .043 .885 1.130 

BR .003 .001 .138 2.234 .026 .983 1.017 

a. Dependent Variable: DAR 

 

 



 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) PROF TANG NDTS BR 

1 

1 3.840 1.000 .01 .02 .01 .01 .02 

2 .549 2.645 .00 .55 .03 .10 .00 

3 .362 3.258 .00 .07 .01 .16 .67 

4 .187 4.526 .01 .01 .55 .56 .11 

5 .062 7.842 .99 .35 .41 .16 .20 

a. Dependent Variable: DAR 

 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value .213048 .606864 .417502 .0687533 231 

Std. Predicted Value -2.974 2.754 .000 1.000 231 

Standard Error of Predicted 

Value 

.012 .049 .023 .008 231 

Adjusted Predicted Value .195405 .594046 .416948 .0702447 231 

Residual -.4336372 .4542281 .0000000 .1612328 231 

Std. Residual -2.666 2.793 .000 .991 231 

Stud. Residual -2.688 2.823 .002 1.006 231 

Deleted Residual -.4408516 .4750012 .0005544 .1659641 231 

Stud. Deleted Residual -2.726 2.868 .002 1.011 231 

Mahal. Distance .286 19.457 3.983 3.731 231 

Cook's Distance .000 .146 .006 .017 231 

Centered Leverage Value .001 .085 .017 .016 231 

a. Dependent Variable: DAR 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


