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ABSTRAK 

This study aims to examine the effect of profitability, asset structure, and sales growth on 

capital structure. The population in this study is a manufacturing company listed on the 

Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2014 to 2016. Sampling technique using purposive 

sampling method and based on predetermined criteria has obtained a sample of 105 

companies. The data of the company's financial statements are obtained from the official 

website of BEI. This study test of multiple linear regression analysis conducted by using 

statistical test tool SPSS version 16.0. The results showed that profitability had a significant 

negative effect on capital structure. The asset structure has a positive effect is insignificant. 

While sales growth have positive effect not significant to capital structure. The coefficient of 

determination of the regression model obtained is 0.053. This shows that all independent 

variables that affect the dependent variable is 5.3% and the rest of 94.7% influenced by other 

variables that are not examined. 
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PENDAHULUAN 

Di tengah perkembangan dunia yang 

semakin cepat, suatu negara dituntut untuk 

mampu menghadapi dan menyikapi 

perkembangan tersebut dengan cepat dan 

tepat. Negara mempunyai beberapa sektor 

yang rentan terhadap perkembangan-

perkembangan dunia yang terjadi, salah 

satunya adalah sektor perekonomian. 

Sektor perekonomian merupakan salah 

satu sektor terpenting yang mendukung 

kelangsungan hidup suatu bangsa. Kondisi 

perekonomian di  Indonesia saat ini sangat 

membuka peluang bagi dunia usaha untuk 

semakin berkembang ke berbagai sektor, 

terutama sektor pengembangan usaha. 

Struktur modal adalah pendanaan 

permanen yang terdiri dari hutang jangka 

panjang, saham pereferen, dan modal 

pemegang saham. Perusahaan dalam 

penetapan struktur modal perlu 

mempertimbangkan dan memperhatikan 

berbagai variabel yang mempengaruhinya 

karena secara langsung struktur modal 

akan mempengaruhi kondisi dan nilai 

perusahaan serta menentukan kemampuan 

perusahaan untuk tetap bertahan dan 

berkembang. Sumber pendanaan yang 

didapat oleh suatu perusahaan dapat 

berasal dari internal maupun eksternal 

perusahaan. Struktur modal menunjukkan 

proporsi atas penggunaan hutang untuk 
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membiayai investasinya, sehingga dengan 

mengetahui struktur modal, investor dapat 

mengetahui keseimbangan antara risiko 

dan tingkat pengembalian investasinya. 

Tujuan dari manajemen struktur modal 

adalah menggabungkan sumber–sumber 

dana yang digunakan perusahaan untuk 

membiayai operasi yang akan 

meminimumkan biaya modal dan dapat 

memaksimalkan harga saham (Anissa 

Mega Ratri dan Ari Christianti, 2017). 

Manajer keuangan dalam 

mengambil keputusan struktur modal, 

harus mempertimbangkan faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi struktur modal 

yaitu tingkat penjualan, struktur aktiva, 

tingkat pertumbuhan perusahaan, 

profitabilitas, variabel laba dan 

perlindungan pajak, skala perusahaan, 

kondisi intern perusahaan dan ekonomi 

makro (Sartono, 2010:248). 

Profitabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Salah satu alat ukur 

yang dapat digunakan untuk mengukur 

profitabilitas perusahaan adalah Return On 

Assets (ROA). ROA merupakan tingkat 

pengembalian atas aset-aset dalam 

menentukan jumlah pendapatan bersih 

yang dihasilkan dari aset-aset perusahaan 

dengan menghubungkan pendapatan bersih 

ke total asset (Keown, 2010:80). 

Menurut Bambang (2008 : 298), 

perusahaan yang sebagian besar aktivanya 

berasal dari aktiva tetap akan 

mengutamakan pemenuhan kebutuhan 

dananya dengan utang. Perusahaan dengan 

jumlah aktiva tetap yang besar dapat 

menggunakan utang lebih banyak karena 

aktiva tetap dapat dijadikan jaminan yang 

baik atas pinjaman-pinjaman perusahaan. 

Struktur aktiva biasanya akan menentukan 

struktur hutang jangka panjang maupun 

jangka pendek dalam perusahaan. 

Perusahaan yang bergerak dalam sektor 

manufaktur akan dapat dipastikan 

mempunyai perputaran persediaan bahan 

baku dalam jangka waktu yang pendek, 

sehingga menggunakan pinjaman jangka 

pendek dalam membiayai investasinya 

(Hanafi dan Halim, 2000:62).  

Pertumbuhan penjualan 

mencerminkan keberhasilan investasi 

periode masa lalu dan dapat dijadikan 

sebagai prediksi pertumbuhan masa yang 

akan datang. Pertumbuhan penjualan 

merupakan indikator permintaan dan daya 

saing perusahaan dalam suatu industri. 

Pertumbuhan penjualan adalah ukuran 

sampai sejauh mana laba persaham dari 

suatu perusahaan dapat ditingkatkan oleh 

utang. Pertumbuhan ini akan 

meningkatkan laba sebelum bunga dan 

pajak, sehingga pendanaan perusahaan 

yang menggunakan utang dengan beban 

bunga sebagai pengurang pajak dapat 

meningkatkan laba bersih sehingga laba 

per saham juga ikut meningkat. Pecking 

order theory mempunyai sinyal positif 

yaitu, perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan yang tinggi akan melakukan 

ekspansi dengan  menggunakan hutang 

(sinyal positif) (Christianti, 2006) dalam 

(Anissa Mega Ratri dan Ari Christianti 

2017).  

Karena masih terdapat perbedaan 

hasil terhadap struktur modal dari hasil 

penelitian-penelitian terdahulu, maka 

penulis tertarik dan mempunyai inisiatif 

untuk meneliti kembali mengenai 

pengaruh profitabilitas, struktur aktiva, dan 

pertumbuhan penjualan terhadap struktur 

modal perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

 

KERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Struktur modal adalah komposisi 

pembiayaan kegiatan perusahaan bersifat 

jangka panjang yang berupa modal asing 

(hutang) dan modal sendiri. Struktur 

modal (capital structure) berkaitan dengan 

keputusan pembelanjaan jangka panjang 

suatu perusahaan yang diukur dengan 

perbandingan hutang jangka panjang 

dengan modal sendiri (I Made 

Sudana,2015 : 164). Ada beberapa teori 

mengenai struktur modal :  (1) Signaling 

theory, (2) Pecking Order Theory, (3) 
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Trade Off Theory. Struktur modal dalam 

penelitian ini dapat dihitung dengan 

membandingkan hutang dengan modal 

sendiri.  

 

Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan 

kemampuan yang dilakukan perusahaan 

untuk menghasilkan profit atau laba 

selama satu tahun yang dinyatakan dalam 

rasio laba operasi dengan penjualan dari 

data laporan laba rugi akhir tahun. Suatu 

perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas yang tinggi akan cenderung 

membiayai perusahaan dengan modal 

sendiri yaitu laba ditahan juga saham. Hal 

ini disebabkan karena tingkat profitabilitas 

yang tinggi, maka nilai saham akan 

meningkat dan hal ini akan dimanfaatkan 

oleh perusahaan untuk mendapatkan dana 

tambahan dengan menjual saham-saham 

yang nilainya telah meningkat. Menurut (I 

Made Sudana, 2015 : 25) profitabilitas 

mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dengan menggunakan 

sumber-sumber yang dimiliki perusahaan 

seperti aktiva, modal atau penjualan 

perusahaan. Terdapat beberapa cara untuk 

mengukur besar kecilnya profitabilitas, 

yaitu: 

Return on Asset (ROA), ROA menunjukan 

kemampuan perusahaan dengan 

menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki 

untuk menghasilkan laba setelah pajak. 

Semakin besar ROA, berarti semakin 

efisien penggunaan aktiva perusahaan atau 

dengan kata lain dengan jumlah aktiva 

yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih 

besar, dan sebaliknya. 

 

Struktur Aktiva 

Struktur aktiva merupakan 

perbandingan antara aktiva tetap dengan 

total aktiva. Perusahaan yang mempunyai 

aktiva tetap relatif besar akan cenderung 

menggunakan modal asing dalam struktur 

modalnya. Hal ini dilakukan karena aktiva 

tetap seperti tanah dan bangunan, dapat 

dijadikan agunan hutang (Ni Made 

Novione Purnama Dewi Suweta dan Made 

Rusmala Dewi 2016).  

Struktur aktiva juga disebut 

struktur aset atau struktur kekayaan. 

Penting bagi perusahaan untuk 

menentukan berapa besar alokasi untuk 

masing-masing aktiva serta bentuk-bentuk 

aktiva yang memiliki aset tetap dalam 

jumlah yang besar dapat menggunakan 

hutang dalam jumlah yang besar. Hal ini 

disebabkan karena dari skalanya 

perusahaan yang besar akan lebih mudah 

mendapatkan akses ke sumber dana 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Kemudian besarnya aset tetap dapat 

digunakan sebagai jaminan utang 

perusahaan. 

 

Pertumbuhan Penjualan 
Pertumbuhan penjualan 

menunjukkan kemampuan mencapai 

keberhasilan investasi pada periode 

sebelumnya dan bisa menjadi acuan untuk 

periode selanjutnya. Pertumbuhan 

penjualan adalah petunjuk permintaan 

maupun daya saing perusahaan pada 

sebuah industri. Pertumbuhan penjualan 

dalam manajemen keuangan diukur dari 

pertumbuhan yang seharusnya melihat 

keseimbangan antara keputusan investasi 

dan pembiayaan. 

Perusahaan dengan penjualan yang 

stabil akan lebih aman untuk mendapatkan 

pinjaman dengan skala besar dan dapat 

menanggung beban tetap lebih besar 

dibandingkan dengan perusahaan yang 

tidak stabil penjualannya.Tingkat 

Pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

Pengaruh Profitabilitas terhadap 

Struktur Modal 

Perusahaan dengan keuntungan 

yang besar cenderung mempunyai hutang 

yang cukup kecil. Selain itu perusahaan 

yang memiliki tingkat keuntungan yang 

besar mampu mengembalikan investasi 

dengan baik. Hal ini disebabkan 

perusahaan dengan keuntungan besar 

mempunyai jumlah dana dan laba ditahan 
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cukup besar pula. Perusahaan cenderung 

memakai laba ditahan dibandingkan 

dengan memperbanyak atau menambah 

hutang untuk mengurangi tingkat resiko. 

Besarnya profitabilitas juga 

mempengaruhi tindakan manajemen untuk 

melakukan pendanaan dari luar. Hal ini 

sesuai dengan pecking order theory yang 

menyatakan bahwa perusahaan dengan 

profitabilitas tinggi akan menggunakan 

utang lebih kecil karena perusahaan 

mampu menyediakan dana yang cukup 

melalui laba ditahan dengan asumsi 

dividen yang dibagikan pada pemegang 

saham adalah tetap (Ghia Ghaida Kanita 

2014). 

H1 : profitabilitas berpengaruh negatif 

terhadap struktur modal. 

 

Pengaruh Struktur Aktiva terhadap 

Struktur Modal 

Aset atau aktiva adalah segala 

sesuatu yang dimiliki oleh sebuah 

perusahaan. Aktiva dapat digolongkan 

menjadi aktiva tetap, aktiva tidak 

berwujud, dan aktiva lain-lain. 

Penggolangan ini yang kemudain disebut 

struktur aktiva. Perusahaan besar karena 

memiliki aktiva dalam jumlah besar dapat 

menggunakan hutang yang lebih besar 

karena memiliki aktiva sebagai 

penjaminnya. 

Hal ini berarti, semakin tinggi nilai 

struktur aktiva (aktiva tetap), perusahaan 

dapat menggunakan terlebih dahulu 

sumber dana eksternal, yaitu hutang jangka 

panjang sebagai alternatif pertama dalam 

membiayai aktivitas operasional dan  

investasinya dibandingkan modal 

sendiri.Tetapi terlalu sering menggunakan  

hutang  juga akan menimbulkan beban dan 

risiko yang tinggi (Ni Made Novione 

Purnama Dewi Suweta dan Made Rusmala 

Dewi 2016). 

H2 : struktur aktiva berpengaruh positif 

terhadap struktur modal. 

 

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan 

terhadap Struktur Modal 

Perusahaan yang pertumbuhan 

penjualannya stabil bisa dikatakan lebih 

aman, lebih banyak pinjaman, dan juga 

lebih mampu untuk menanggung beban 

tinggi dibanding perusahaan yang 

penjualannya kurang stabil. Tujuan rasio 

pertumbuhan adalah untuk mengetahui 

seberapa besar pertumbuhan prestasi yang 

dicapai perusahaan dalam kurun waktu 

tertentu. Besarnya pertumbuhan penjualan 

juga mampu membantu managemen untuk 

meningkatkan operasionalnya. 

Hal ini menunjukan bahwa 

pertumbuhan penjualan yang tinggi akan 

dapat meningkatkan kecenderungan 

perusahaan untuk mengambil utang dan 

memperbesar nilai struktur modalnya. 

Konsekuensi dari tingginya tingkat 

penjualan adalah perusahaan dituntut 

untuk memenuhi angka penjualan yang 

semakin tinggi seiring permintaan pasar 

(Putu Hary Krisnanda dan I Gusti Bagus 

Wikusuma 2015). 

H3 : pertumbuhan penjualan berpengaruh 

positif terhadap struktur modal. 

Kerangka pemikiran yang mendasari 

penelitian ini dapat digambarkan seperti 

gambar 1.  
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METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu 

penelitian ini merupakan studi kausal yang 

bertujuan untuk mengamati dan menjawab 

pertanyaan variabel-variabel mana saja 

yang signifikan. Berdasarkan dimensi 

waktu, penelitian ini menggunakan panel 

data, sebab penelitian ini menggunakan 

beberapa perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2014 sampai 2016. 

 

Identifikasi Variabel  

Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah variabel dependen 

dan independen, sebagai berikut: (1) 

Variabel Dependen (variabel terikat) 

struktur modal. (2) Variabel Independen 

(variabel bebas) yaitu profitabilitas, 

struktur aktiva, dan pertumbuhan 

penjualan. 

 

Definisi Operasional dan 

Pengukuran Variabel 

Struktur Modal  

Struktur modal adalah sebuah 

keseimbangan atau keselarasan antar total 

hutang dan modal sendiri.  

 

DER = 
            

       
 

 

Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan sebuah 

kemampuan mengukur perusahaan untuk 

menghasilkan laba bersih berdasarkan 

tingkat aset yang tertentu. 

 

ROA = 
                 

           
 

 

Struktur Aktiva 

Merupakan jumlah perbandingan antara 

aktiva tetap dengan total aktiva. 

 

Struktur Aktiva = 
            

            
 

 

Pertumbuhan Penjualan  

Pertumbuhan penjualan merupakan 

kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke 

tahun. Cara pengukurannya adalah dengan 

membandingkan penjualan pada tahun 

sekarang setelah dikurangi penjualan pada 

tahun sebelumnya. 

 

Pertumbuhan Penjualan 

=
     ( )       (   )

      (   )
 

Gambar 1  

Kerangka Pemikiran 

H1 - 

H2 + 

H3 + 

Profitabilitas 

Pertumbuhan 

Penjuaan 

 

Struktur Aktiva 

H4 

Struktur Modal 
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Keterangan : 

Sales (t)  = Penjualan pada tahun ke t 

Sales (t-1)  = Penjualan pada periode 

sebelumnya 

 

Populasi, Sampel, Dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dengan periode 

kurun waktu 2014 sampai dengan 2016. 

Dalam penelitian ini sampel diambil 

dengan menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu metode pengambilan yang 

disesuaikan dengan kriteria tertentu. 

Kriteria-kriteria yang ditentukan pada 

penelitian ini antara lain: (1) perusahaan-

perusahan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 

sampai 2016.(2) perusahaan manufaktur 

yang mempublikasikan laporan keuangan 

selama periode 2014 sampai 2016. (3) 

perusahaan manufaktur yang memiliki 

ekuitas positif selama periode 2014 sampai 

2016. 

 

Data Dan Metode Pengumpulan 

Data 

Berdasarkan sumber datanya, data 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder. Data sekunder ini 

diperoleh dari luar perusahaan. Pada 

penelitian ini data yang dipakai merupakan 

data kuantitatif sekunder tahunan yang 

didapatkan menggunakan teknik 

pengumpulan dokumentasi data melalui 

publikasi laporan keuangan lengkap yang 

dilakukan oleh perusahaan manufaktur di 

website Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id). 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis deskriptif penelitian ini 

memberikan gambaran mengenai 

karakteristik variabel penelitian yang 

utama. Ukuran yang digunakan dalam 

skripsi antara lain: rata-rata (mean), 

median, modus, dan standar deviasi, nilai 

maksimum, dan nilai minimum. Analisis 

deskriptif digunakan untuk memperoleh 

gambaran secara umum  variabel-variabel 

pengamatan yaitu profitabilitas, struktur 

aktiva, dan pertumbuhan penjualan. 

Metode analisis uji hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis regresi. Menurut Imam 

Ghozali (2011), metode analisis regresi 

digunakan untuk menguji hubungan antara 

satu variabel dependen dan satu atau lebih 

variabel independen. Metode statistik 

penelitian ini adalah metode regresi linier 

berganda (purposive sampling) karena 

dalam penelitian ini hanya terdapat satu 

variabel dependen dan tiga variabel 

independen. Dengan begitu, hubungan 

antara variabel dependen dan independent 

dalam penelitian ini dapat ditulis dalam 

persamaan sebagai berikut: 

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + ԑ 

Keterangan : 

Y  = Struktur Modal  

β0  = Nilai Intercept 

β1  = Koefisien Regresi dari 

Profitabilitas 

β2   = Koefisien Regresi dari 

Struktur Aktiva 

β3   = Koefisien Regresi dari 

Pertumbuhan Penjualan 

X1  = Profitabilitas 

X2  = Struktur Aktiva 

X3  = Pertumbuhan Penjualan 

ԑ  = Error (variabel gangguan) 

Setelah memasukkan variabel pada 

persamaan yang digunakan dalam 

penelitian ini, selanjutnya melakukan 

tahapan pengujian sebagai berikut: 

Uji F digunakan untuk menguji 

hipotesis yang pertama, yaitu menguji 

pegaruh secara simultan antara variabel 

profitabilitas, struktur aktiva, dan 

pertumbuhan penjualan pada satu variabel 

dependen yaitu struktur modal. 

Uji t yaitu untuk menguji secara 

parsial pengaruh profitabilitas, struktur 

aktiva, dan pertumbuhan penjualan 

terhadap struktur modal. 

Koefesien determinasi digunakan 

untuk menunjukkan kemampuan model 

dalam menjelaskan variabel terikat. Nilai 

http://www.idx.co.id/
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R
2
 antara nol dan 1 (0 < R

2
< 1). Semakin 

besar nilai R
2
 , maka semakin baik 

kemampuan variabel independen 

menjelaskan variabel dependen. Apabila 

semakin rendah nilai R
2
 , maka semakin 

terbatas kemampuan variabel independen 

menjelaskan variabel dependen. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Gambaran Subyek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan populasi 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 

menggunakan periode dalam kurung waktu 

tahun 2014 hingga tahun 2016 dengan 

menggunakan metode purposive sampling, 

maka terdapat 105 perusahaan (sampel) 

subyek penelitian. . Dengan kriteria 

sampel yang digunakan terdapat pada tabel 

1.  

 

Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk 

memperoleh gambaran sampel umum data 

dengan mendeskripsikan pergerakan 

masing-masing variabel 

 

 

 

Tabel 1 

Hasil Analisis Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

DER 320 ,065 8,706 1,18022 1,225271 

ROA 320 -,249 ,899 ,05683 ,114469 

SA 320 ,000 ,898 ,38604 ,207519 

SG 320 -,802 5,947 ,06563 ,513655 

Valid N 

(listwise) 

320     

Sumber: Data Diolah 

 

Struktur Modal 

Pada tabel 1 diatas menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata adalah 1,180. Nilai 

struktur modal yang tertinggi adalah 8,706 

dicapai oleh PT Tirta Mahakam Resources 

Tbk pada tahun 2014. Hal tersebut 

menunjukan bahwa PT Tirta Mahakam 

Resources Tbk mengalami peningkatan 

penggunaan hutang sebagai pendanaan 

perusahaan dengan tingkat resiko yang 

ditanggung perusahaan makin besar pula. 

Nilai terendah struktur modal yang 

terendah adalah 0,065 dicapai oleh 

perusahaan PT Jaya Pari Steel Tbk pada 

tahun 2014. Hal ini menunjukan bahwa PT 

Jaya Pari Steel Tbk lebih banyak 

menggunakan ekuitas sebagai pendanaan 

perusahaan. 

 

Profitabilitas 

Pada tabel 1 menunjukan bahwa 

nilai rata-rata adalah 0,056. Nilai 

profitabilitas yang tertinggi adalah 0,899 

dicapai oleh perusahaan Trisula 

International 2014. Hal tersebut 

menunjukan bahwa Trisula International 

2014 dapat menghasilkan laba setelah 

pajak dengan menggunakan total aset yang 

dimiliki perusahaan sangat tinggi sebesar 

0,899. Nilai profitabilitas terendah adalah -

0,249 dicapai oleh perusahaan PT Dwi 

Aneka Jaya Kemasindo Tbk pada tahun 

2016. Hal tersebut menunjukan bahwa PT 

Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk tidak 

dapat menghasilkan laba setelah pajak 

dengan menggunakan total aset yang 

dimiliki namun perusahaan mengalami 

kerugian sebesar 24,9%. 

 

Struktur aktiva 
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 Pada tabel 1menunjukan bahwa nilai 

rata-rata adalah 0,386. Nilai struktur aktiva 

yang tertinggi adalah 0,898 dicapai oleh 

perusahaan Kertas Basuki Rachmat 

Indonesia Tbk 2014. Hal tersebut 

menunjukan bahwa Kertas Basuki 

Rachmat Indonesia Tbk 2014 lebih banyak 

investasi yang dilakukan dalam bentuk 

aktiva tetap karena memiliki struktur 

aktiva sebesar 0,898. Nilai struktur aktiva 

terendah adalah 0,00016 dicapai oleh 

perusahaan PT Champion Pasific 

Indonesia Tbk d.h Kageo Igar Jaya Tbk 

pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukan 

bahwa PT Champion Pasific Indonesia 

Tbk d.h Kageo Igar Jaya Tbk akan 

menggunakan aktiva tetap untuk kegiatan 

operasional kecil karena memiliki struktur 

aktiva sebesar 0,016%. 

 

Pertumbuhan penjualan 

Pada tabel 1 menunjukan bahwa nilai 

rata-rata adalah 0,065. Nilai pertumbuhan 

penjualan yang tertinggi adalah 5,947 

dicapai oleh PT Kertas Basuki Rachmat 

Indonesia Tbk pada tahun 2015. Hal 

tersebut menunjukan bahwa PT Kertas 

Basuki Rachmat Indonesia Tbk dengan 

penjualan yang relatif stabil akan memiliki 

tingkat pertumbuhan penjualan yang 

tinggi. Nilai pertumbuhan penjualan 

terendah adalah -0,802 dicapai oleh 

perusahaan Pelat Timah Nusantara Tbk 

2015. Hal tersebut menunjukan bahwa 

Pelat Timah Nusantara Tbk 2015 memiliki 

penjualan yang tidak stabil akan memiliki 

tingkat pertumbuhan penjualan yang 

rendah. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier atau Multiple 

Regression Analysis (MRA) digunakan 

untuk menguji seberapa besar pengaruh 

dari masing-masing variabel independen 

(X), yang dalam penelitian ini adalah 

variabel profitabilitas, struktur aktiva, dan 

pertumbuhan penjualan terhadap variabel 

dependen (Y), yang dalam penelitian ini 

adalah struktur modal. 

Tabel 2 

HASIL UJI STATISTIK 

Variabel B thitung Ttabel Signifikan Kesimpulan 

Constan 1,083     

ROA -2,055 -3,475 1,96 ,001 H0 ditolak 

Struktur 

Aktiva 

,530 1,622 1,621 ,106 H0 diterima 

Pertumbuhan 

Penjualan 

,145 1,110 1,96 ,268 H0 diterima 

R
2
 0,053  

Adjusted square R 0,231  

F Hitung 5,911  

H0 ditolak Signifikan 0,001 

F Tabel 2,60 

 Sumber : Data Diolah  

 

 

Uji signifikan simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel (independen) 

profitabilitas, struktur aktiva, dan 

pertumbuhan penjualan terhadap variabel 

(dependen) sturktur modal secara 

bersamaan. Nilai signifikan yang kurang 

dari 5% atau 0,05 menunjukkan bahwa 

variabel independen secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen.  

Tabel 2  menunjukan bahwa hasil uji F 

untuk signifikansinya 0,001 lebih kecil 

dari α = 0,05 atau FHitung = 5,911 lebih 

besar dari FTabel = 2,60 menunjukan bahwa 

H0 ditolak yang berarti = profitabilitas, 

struktur aktiva, dan pertumbuhan 
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penjualan berpengaruh secara simultan 

terhadap struktur modal.  

 

Uji signifikan parsial  (Uji t) 

Uji Statistik t digunakan untuk 

menguji seberapa jauh pengaruh dari 

setiap variabel independen yaitu 

profitabilitas, struktur aktiva, dan 

pertumbuhan penjualan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2 Menunjukkan bahwa nilai thitung 

untuk variabel profitabilitas adalah -3.475 

lebih kecil dari ttabel sebesar -1,96. Nilai 

thitung yang lebih kecil menunjukan bahwa 

H0 ditolak, karena -thitung -3,475 < -ttabel -

1.96 dengan signifikansi 0,000 < α (0,05) 

dan dapat disimpulkan bahwa secara 

parsial variabel profitabilitas berpengaruh 

negatif secara signifikan terhadap struktur 

modal. Tabel 2 menunjukan bahwa nilai t 

thitung untuk variabel struktur aktiva adalah  

1,622 lebih kecil dari ttabel sebesar 1,64. 

Nilai thitung yang lebih kecil tersebut 

menunjukan nahwa H0 diterima, karena 

thitung 1,622 < ttabel 1,64 dengan signifikansi 

0,106 > α (0,05) dan dapat disimpulkan 

bahwa secara parsial variabel struktur 

aktiva berpengaruh positif secara tidak 

signifikan terhadap struktur modal.Tabel 2 

menunjukan bahwa nilai thitung untuk 

variabel pertumbuhan penjualan adalah 

1.110 lebih kecil dari ttabel sebesar 1,96. 

Nilai thitung yang lebih besar/kecil tersebut 

menunjukan nahwa H0 diterima, karena 

thitung 1.110 < ttabel 1,96 dengan signifikansi 

0,268 > α (0,05) dan dapat disimpulkan 

bahwa secara parsial variabel pertumbuhan 

penjualan berpengaruh positif secara tidak 

signifikan terhadap struktur modal. 

 

Koefisien Determinasi (R
2
)  

Tabel 2 menunjukan bahwa nilai dari 

adjusted R square (R
2
) adalah 0,053 atau 

sebesar 5,3% variasi variabel (dependen) 

struktur modal dapat dijelaskan oleh 

variasi dari ketiga variabel independen, 

yaitu profitabilitas, struktur aktiva, dan 

pertumbuhan penjualan, sedangkan sisanya 

(100% - 5,3% = 94,7%) dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar variabel yang diteliti. 

 

PEMBAHASAN 

Pengaruh profitabilitas terhadap 

struktur modal  

 

Profitabilitas berpengaruh negatif 

sifnifikan terhadap struktur modal. 

Profitabilitas merupakan kemampuan yang 

dilakukan perusahaan untuk menghasilkan 

profit atau laba selama satu tahun yang 

dinyatakan dalam rasio laba operasi 

dengan penjualan dari data laporan laba 

rugi akhir tahun. Suatu perusahaan yang 

memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi 

akan cenderung membiayai perusahaan 

dengan modal sendiri yaitu laba ditahan 

juga saham. Hal ini disebabkan karena 

tingkat profitabilitas yang tinggi, maka 

nilai saham akan meningkat dan hal ini 

akan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk 

mendapatkan dana tambahan dengan 

menjual saham-saham yang nilainya telah 

meningkat menurut (I Made Sudana, 2015 

: 25). Hasil tersebut sesuai dengan 

hipotesis awal yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap struktur modal. Hal ini 

sesuai dengan pecking order theory yang 

menyatakan bahwa perusahaan dengan 

profitabilitas tinggi akan menggunakan 

utang lebih kecil karena perusahaan 

mampu menyediakan dana yang cukup 

melalui laba ditahan dengan asumsi 

dividen yang dibagikan pada pemegang 

saham adalah tetap (Ghia Ghaida Kanita 

2014) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap struktur modal. 

 

Pengaruh Struktur Aktiva Terhadap 

Struktur Modal  

Struktur aktiva berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap struktur modal. 

Struktur aktiva merupakan perbandingan 

antara aktiva tetap dengan total aktiva, 

perusahaan yang mempunyai aktiva tetap 

relatif besar akan cenderung menggunakan 

modal asing dalam struktur modalnya. Hal 

ini dilakukan karena aktiva tetap seperti 

tanah dan bangunan, dapat dijadikan 
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agunan hutang (Ni Made Novione 

Purnama Dewi Suweta dan Made Rusmala 

Dewi 2016) yang menyatakan bahwa 

struktur aktiva berpengaruh positif 

signifikan terhadap struktur modal. 

 

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan 

Terhadap Struktur Modal  

Pertumbuhan penjualan berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap struktur 

modal. Pertumbuhan penjualan adalah 

petunjuk permintaan maupun daya saing 

perusahaan pada sebuah industri. Hal ini 

menunjukan bahwa pertumbuhan 

penjualan yang tinggi akan dapat 

meningkatkan kecenderungan perusahaan 

untuk mengambil utang dan memperbesar 

nilai struktur modalnya. Konsekuensi dari 

tingginya tingkat penjualan adalah 

perusahaan dituntut untuk memenuhi 

angka penjualan yang semakin tinggi 

seiring permintaan pasar. Perusahaan 

dengan tikngkat penjualan yang stabil akan 

lebih aman untuk mendapatkan pinjaman 

dengan skala besar yang dapat menaggung 

beban tetap lebih besar dibandingkan 

dengan perusahaan yang tidak stabil 

penjualannya. Sehingga semakin besar 

pertumbuhan penjualan suatu perusahaan 

maka semakin besar hutang sebuah 

perusahaan. Hasil ini mendukung 

penelitian (Putu Harry Krisnanda Dan I 

Gusti Bagus Wiksuana 2015), yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan 

penjualan berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap struktur modal. 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, 

DAN SARAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh profitabilitas, 

struktur aktiva, dan pertumbuhan 

penjualan terhadap struktur modal pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 

2014-2016. Perusahaan yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah 105 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-

2015. Berdasarkan hasil analisis baik 

secara deskriptif dan statistik, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) 

profitabilitas, struktur aktiva, dan 

pertumbuhan penjualan secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal pada perusahaan manufaktur, (2) 

profitabilitas yang diukur menggunakan 

retrun on aset (ROA) secara parsial 

berpengaruh negatif signifikan terhadap 

struktur modal pada perusahaan 

manufaktur, (3) struktur aktiva yang 

diukur menggunakan aset tetap secara 

parsial berpengaruh postif tidak signifikan 

terhadap struktur modal pada perusahaan 

manufaktur, (4) pertumbuhan penjualan 

yang diukur menggunakan penjualan tahun 

ini dikurangi tahun sebelumnya dibagi 

tahun sebelumnya secara parsial 

berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap struktur modal pada perusahaan 

manufaktur. 

Penelitian ini memiliki beberapa 

keterbatasan penelitian yang 

mempengaruhi hasil penelitian sebagai 

berikut : (1) tidak semua perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

melaporkan keuangannya secara berturut-

turut pada tahun 2014-2016 sehingga 

mengurangi jumlah sampel penelitian, (2) 

kontribusi dari variabel variabel 

profitabilitas, struktur aktiva, dan 

pertumbuhan penjualan terhadap struktur 

modal hanya 5,3% sehingga model regresi 

masih belum optimal. 

Berdasarkan keterbatasan dan hasil 

penelitian ini, maka peneliti dapat 

memberikan saran-saran bagi penelitian 

selanjutnya maupun pengambilan 

keputusan bagi perusahaan dan para 

investor yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Saran tersebut adalah 

sebagai berikut: (1) bagi perusahaan 

sebaiknya perusahaan lebih 

memperhatikan dalam pengelolaan 

assetnya sehingga perusahaan dapat 

meningkatkan kinerjanya melalui 

pencapaian keuntungan. Keuntungan yang 

besar dapat menarik para investor untuk 

berinvestasi, (2) bagi kreditur  
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bisa mempertimbangkan variabel 

profitabilitas dalam kelayakan 

pinjaman/kredit karena pada variabel 

profitabilitas ini memiliki pengaruh 

terhadap struktur modal, (3) bagi peneliti 

selanjutnya menambah variabel lain selain 

yang digunakan pada penelitian saat ini 

yang berkaitan dengan penelitian 

mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal dan apabila 

ditambahkan faktor makro akan 

mampengaruhi model signifikansi pada 

struktur modal. 
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