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Abstract

This research aims to discuss the economic determinants of the financial
reporting quality in the Indonesian capital market, especially in the food and
beverage company. This research aims to determine of the financial reporting
quality: performance, innate factor in the food and beverage company. The
population of Manufacturing Sector Food And Drink Industry Listed on the
Indonesian Stock Exchange. The data used in this research is secondary data
(documentation an archive). Research conducted using a testing four steps: (1)
whether the test results on these attributes together of the quality of financial
reporting; (2) analyze the determinants of quality of financial reporting
particularly profitability; (3) analyze the determinants of quality of financial
reporting, especially the structure of assets, (4) analyze the factors that determine
the quality of financial reporting, especially the firm size of the company. The first
test results indicate that these attributes have significant results over financial
reporting. The test results also show second to fourth determining factor that has
significant results to financial reporting as well as food and beverage companies
in the capital markets in Indonesia

Keywords: financial reporting quality, performance, innate factors on the food
and beverage companies

LATAR BELAKANG
Dalam usaha perusahaan mengantisipasi persaingan yang semakin sulit di

masa sekarang ini akan dilakukan oleh seluruh perusahaan – perusahaan yang
besar ataupun perusahaan kecil. Upaya tersebut merupakan permasalahan
tersendiri bagi setiap perusahaan, dikarenakan besarnya dana yang dibutuhkan.
Jika perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya yang berasal dari
perusahaan itu sendiri, maka akan mengurangi ketergantungan terhadap pihak
luar. Di masa sekarang ini kebutuhan dana perusahaan sudah sangat tinggi
dikarenakan pertumbuhan perusahaan yang sangat pesat, sehingga penggunaan
dana yang berasal  dari luar perusahaan terutama dari utang (debt financing)
ataupun dengan cara mengeluarkan saham baru (external equity financing) dalam
mencukupi kebutuhan dananya.
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Menurut Keown (2010:86) perusahaan harus memahami komponen –
komponen utama struktur modal.  Struktur modal yang optimal adalah struktur
modal perusahaan dalam memaksimalkan harga saham tersebut. Struktur modal
menurut Riyanto (2011;298) adalah pembelanjaan permanen dimana dapat
mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri.
Struktur modal merupakan masalah yang sangat penting bagi perusahaan
dikarenakan baik buruknya suatu struktur modal dapat juga mempengaruhi
kondisi keuangan perusahaan yang akhirnya juga akan mempengaruhi nilai
perusahaan.

Masalah penelitian ini antara lain: (1) Apakah profitabilitas, struktur aktiva
dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap struktur modal
? (2) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal? (3) Apakah
struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal? (4)Apakah ukuran
perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal.

Kontribusi masalah adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: (1)
Kepentingan Terapan a) Agar dapat membandingkan sejauh mana antara teori dan
pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan serta
penerapannya dalam dunia bisnis. b) Sebagai bahan masukan bagi perusahaan
sehingga dapat dipakai untuk bahan pertimbangan bagi penentuan kebijakan
perusahaan dimasa yang akan datang khususnya pada aspek struktur modal.

Rerangka Teori, Kerangka Konsep Penelitian, Dan Hipotesis
Rerangka Teori
Teori Laporan keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang digunakan
sebagai alat informasi data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan (Hery, 2014:03).
Tujuan laporan keuangan untuk menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan,hasil usaha, dan
perubahan lain dalam posisi keuangan (Hery, 2014:04)
Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar Kerangka Pemikiran
Perumusan Hipotesis

Pentingnya pada perusahaan dalam mempertimbangkan variabel – variabel
atau faktor – faktor yang dapat mempengaruhi struktur modalnya dan bisa

Profitabilitas

Struktur Asset

Ukuran Perusahaan

Struktur Modal

Simultan

Partial
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menetapkan keputusan struktur modal yang tepat. Banyak juga faktor yang bisa
mempengaruhi keputusan dalam struktur modalnya, diantaranya profitabilitas dan
struktur aktiva serta ukuran perusahaan, (Brigham dan Houston (2011)
H1 : Profitabilitas, struktur asset dan ukuran perusahaan secara bersama-sama

berpengaruh terhadap struktur modal.

Kebanyakan, perusahaan-perusahaan yang memiliki keuntungan sangat
tinggi dapat menggunakan utangnya yang relatif kecil. Dalam keuntungan yang
sangat tinggi bisa memungkinkan perusahaan mendapat pendanaan kebanyakan
dari laba ditahan (Kusumaningrum, 2010). Hal ini setiap perusahaan akan lebih
cenderung menggunakan laba ditahan dalam membiayai kebutuhan dananya. Di
tingkat utang dan di tingkat profitabilitas akan sama-sama diukur dengan aset, dan
akan diduga berhubungan negatif.  Penelitian yang dilakukan oleh Hadianto
(2009) serta Indrajaya dan Setiadi (2011)  menunjukkan profitabiltias mempunyai
pengaruh signifikan dan negatif terhadap struktur modal.

H2 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada perusahaan
manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia

Struktur aktiva bisa diukur dengan perimbangan antara aktiva tetap dengan total
aktiva. Indrajaya dan Setiadi (2011) menyatakan bahwa aktiva tetap menjadikan
jaminan dalam melakukan pinjaman utang, karena dapat mereduksi biaya dari
kesulitan keuangan yang akan semakin meningginya kapasitas tingkat utang yang
bisa menguntungkan perusahaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Utami
(2009) menunjukkan struktur asset mempunyai pengaruh signifikan dan positif
terhadap struktur modal.  Hasil serupa juga didapat oleh Indrajaya dan Setiadi
(2011) serta Putri (2012)

H3 : Struktur aset berpengaruh positif terhadap struktur modal pada perusahaan
manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.

Menurut Huang dan Song dalam Indrajaya dan Setiadi (2011), ukuran
perusahaan mempunyai hubungan positif terhadap struktur modal. Hubungan
positif tersebut dapat diartikan bahwa semakin besar sebuah ukuran perusahaan
akan semakin besar juga utangnya, ini diakibatkan adanya perusahaan skala besar
lebih memberikan informasi dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran
kecil sehingga perusahaan besar menjadi lebih mudah mendapatkan utang.
H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal pada

perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Profitabilitas
Profitabilitas ratio mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba
menggunakan sumber – sumber yang ada pada perusahaan, seperti aktiva, modal,
atau penjualan perusahaan. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan
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rasio return on total assets (ROA) membandingkan laba bersih setelah pajak
dengan total aset.

Return On Asset =
AktivaTotal

PajakSetelahBersihLaba x 100 %

Dengan menggunakan rumus tersebut diatas, maka tingkat profitabilitas dari 13
perusahaan food and beverages yang dijadikan sampel selama tahun 2010-2013
adalah sebagai berikut :

Kode
Tahun
2010 2011 2012 2013

AISA 4,13% 4,18% 6,56% 5,28%
CEKA 3,48% 11,70% 5,68% 4,30%
ROTI 17,56% 15,27% 12,38% 5,40%
MLBI 38,96% 41,56% 39,36% 43,22%
MYOR 11,36% 7,33% 8,97% 8,67%
PSDN 6,19% 5,66% 3,75% 1,96%
DLTA 20,61% 21,79% 28,64% 25,43%
STTP 6,43% 4,57% 5,97% 6,28%
ULTJ 5,35% 4,65% 14,60% 10,23%
ICBP 13,68% 13,57% 12,86% 10,51%
INDF 14,23% 12,79% 11,58% 8,60%
SKLT 2,42% 2,79% 3,19% 3,22%
ADES 9,76% 8,18% 21,43% 11,70%

Struktur aktiva
Struktur asset gambaran dari perbandingan antara aset tetap dengan aset total
perusahaan. Skala pengukuran pada variabel ini menggunakan skala ratio dapat
dinyatakan dalam persamaan berikut :

Struktur Aktiva   =
AssetTotal

TetapAktiva

Dalam menggunakan rumus tersebut diatas, maka tingkat struktur asset dari 13
perusahaan food and beverages yang dijadikan sampel selama tahun 2010-2013
adalah sebagai berikut :

Kode
Tahun
2010 2011 2012 2013

AISA 32,01% 26,01% 31,90% 27,45%
CEKA 23,19% 24,64% 19,74% 22,98%
ROTI 60,86% 71,94% 74,19% 64,58%
MLBI 46,51% 44,82% 56,67% 48,26%
MYOR 33,86% 30,89% 34,42% 34,21%
PSDN 28,38% 28,46% 41,47% 39,45%
DLTA 16,08% 14,10% 12,76% 12,18%
STTP 49,14% 62,03% 52,11% 52,04%
ULTJ 46,94% 49,09% 40,46% 33,98%
ICBP 17,25% 17,01% 21,63% 22,78%
INDF 24,83% 24,11% 26,59% 29,49%
SKLT 48,65% 46,83% 40,73% 41,50%
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ADES 31,10% 32,46% 28,16% 24,24%

Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan (firm size) gambaran dari simbol ukuran perusahaan. Faktor
ini menjelaskan bahwa perusahaan besar dapat lebih mudah mengakses pasar
modal dibandingkan dengan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan (firm size)
ditentukan melalui logaritma dari total assets tiap tahun, selama tahun 2010-2013
adalah sebagai berikut :

Kode
Tahun
2010 2011 2012 2013

AISA 14,48 15,09 15,17 15,37
CEKA 13,65 13,62 13,84 13,75
ROTI 13,25 13,54 14,00 14,34
MLBI 13,94 14,02 13,96 14,28
MYOR 15,30 15,70 15,93 16,00
PSDN 12,94 12,95 13,43 13,49
DLTA 13,47 13,45 13,52 13,54
STTP 13,38 13,75 14,04 14,14
ULTJ 14,51 14,59 14,70 14,81
ICBP 16,41 16,54 16,69 16,87
INDF 17,67 17,80 17,90 18,17
SKLT 12,20 12,27 12,43 12,57
ADES 12,69 12,66 12,87 12,97

Struktur Modal
Struktur modal berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang suatu perusahaan
yang diukur dengan perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri.
Struktur modal diukur dengan menggunakan debt to equity ratio (DER).

Debt to Equity Ratio =
Ekuitas

HutangTotal
x 100 %

Dengan menggunakan rumus tersebut diatas, maka tingkat struktur modal dari
13 perusahaan food and beverages yang dijadikan sampel selama tahun 2010-
2013 adalah sebagai berikut :

Kode
Tahun
2010 2011 2012 2013

AISA 228,26% 95,89% 90,20% 109,85%
CEKA 175,45% 103,27% 121,77% 85,67%
ROTI 24,77% 38,92% 80,76% 133,70%
MLBI 141,27% 130,23% 249,26% 123,97%
MYOR 118,47% 172,70% 170,63% 143,70%
PSDN 65,52% 104,26% 66,66% 68,08%
DLTA 19,95% 12,67% 24,59% 24,66%
STTP 45,16% 90,74% 115,60% 107,66%
ULTJ 15,22% 13,04% 47,49% 37,11%
ICBP 44,48% 42,14% 48,11% 60,32%
INDF 133,59% 69,52% 73,75% 103,51%
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SKLT 68,53% 74,32% 92,88% 106,49%
ADES 224,89% 151,34% 86,06% 65,03%

Uji Asumsi Klasik
Dalam suatu persamaan regresi harus bersifat BLUE (Best Linier

Unbiased Estimator), artinya dalam mengambil sebuah keputusan melalui uji F
dan uji t tidak boleh bias.

Berdasarkan hasil Uji Asumsi Klasik yang telah dilakukan diperoleh hasil
sebagai berikut :

Pengujian Normalitas Data
Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, bisa

menggunakan uji metode Kolmogorov Smirnov maupun pendekatan grafik.
a. Pendekatan Kolmogorov Smirnov
Menurut Santoso, (2009: 214) dasar pengambilan keputusan, yaitu:
1) Nilai Probabilitas > 0,05, maka hal ini berarti bahwa data tersebut

berdistribusi normal
2) Nilai Probabilitas < 0,05, maka hal ini berarti bahwa data tersebut tidak

berdistribusi normal.
Berdasarkan hasil Uji Normalitas yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai
berikut :

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui besarnya nilai Asymp sig
(2-tailed) sebesar 0,734 > 0,050, sesuai dengan ketentuan maka disimpulkan
bahwa data tersebut telah berdistribusi normal sehingga layak untuk digunakan
dalam penelitian.

Pendekatan Grafik
Pendekatan kedua yang dipakai untuk menilai normalitas data dengan

pendekatan grafik, yaitu grafik Normal P-P Plot of regresion standard, dengan
pengujian ini disyaratkan bahwa distribusi data penelitian harus mengikuti garis
diagonal antara 0 dan pertemuan sumbu X dan Y. Grafik normalitas disajikan
sebagai berikut:

Unstandardized
Residual

N 52
Normal Parameters Mean 0,0000000

Std. Deviation 0,691663
Most Extreme Differences Absolute 0,095

Positive 0,045
Negative -0,095

Kolmogorov-Smirnov Z 0,687
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,734
a Test distribution is Normal.
b Calculated from data.
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Menutut Santoso (2009: 214) jika penyebaran data (titik) di sekitar sumbu
diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi
asumsi Normalitas. Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa distribusi data
mengikuti garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertemuan sumbu Y (Expected
Cum. Prob.) dengan sumbu X (Observed Cum Prob.) Hal ini menunjukkan bahwa
data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Pengujian Autokorelasi
Asumsi klasik yang diuji adalah ada tidaknya auto korelasi dilihat dari

besarnya nilai Durbin Watson. Uji autokorelasi Durbin Watson dimaksudkan
mengetahui apakah dalam model regresi linier tersebut ada korelasi kesalahan
pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).

Dalam analisis diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,697 dengan N =
52 dan ‘k = 3, taraf signifikansi yang digunakan ( α ) adalah 5% diperoleh ‘dL =
1,421 dan ‘dU = 1,674 serta 4–‘dU = 2,326 dan 4–‘dL = 2,579 yang dilihat dari
tabel statistik Durbin-Watson.

Adapun kriteria pengujiannya adalah nampak dalam tabel berikut:

Distribusi Interpretasi
DW <  1,421
1,421 ≤ DW < 1,674
1,674 ≤ DW < 2,326
2,326 ≤ DW < 2,579
DW ≥ 2,579

Autokorelasi positif
Daerah keragu-raguan/inconclusif
Tidak ada autokorelasi
Daerah keragu-raguan/inconclusif
Autokorelasi negatif

Batas-batas  daerah test durbin watson diatas menjelaskan bahwa ada atau
tidaknya gangguan autokorelasi dari model yang akan digunakan dalam penelitian
dapat di jelaskan pada gambar :
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Observed Cum Prob
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Dependent Variable: Struktur Modal

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Pengujian autokorelasi Durbin-Watson di atas dapat disimpulkan bahwa
nilai test durbin-Watson berada pada daerah non autokorelasi sehingga dapat
disimpulkan model yang digunakan penelitian tidak terjadi gangguan otokorelasi.

Pengujian Multikolinieritas
Uji Multikolinieritas tujuannya adalah menguji apakah dalam persamaan

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.
Menurut Santoso, (2009: 206) deteksi tidak adanya Multikolinieritas adalah
a. Mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10
b. Mempunyai angka tolerance mendekati 1.
Berdasarkan hasil Uji Multikolinieritas yang telah dilakukan diperoleh hasil :

Variabel Tolerance VIF Keterangan
Profitabilitas
Struktur Asset
Ukuran Perusahaan

0,938
0,911
0,918

1,066
1,098
1,090

Bebas Multikolinieritas
Bebas Multikolinieritas
Bebas Multikolinieritas

Berdasarkan pada tabel. di atas dapat diketahui bahwa seberapa besarnya
nilai Variance Influence Factor (VIF) pada seluruh variabel bebas yang akan
dijadikan model penelitian lebih kecil dari 10, dan sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya
sebuah korelasi antar variabel bebas atau bisa disebut juga dengan bebas dari
Multikolinieritas.

Pengujian Heteroskedaktisitas
Pengujian heteroskedaktisitas menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan varian dari residual (kesalahan pengganggu) satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah Homoskedaktisitas atau
tidak terjadi Heteroskedaktisitas.

Pendeteksian adanya heteroskedaktisitas menurut Santoso (2009: 210),
dilakukan dengan metode grafik. Jika penyebaran titik-titik di atas dan di bawah
angka nol pada sumbu Y tidak adanya pembentukan pola yang jelas, sehingga
tidak terjadi heteroskedaktisitas. Grafik pengujian Heteroskedaktisitas disajikan
berikut:

Autokorelasi
positif

Daerah
inconclusif

Daerah
inconclusif

Autokorelasi
negatifNon-

Autokorelasi

0 4‘dL ‘dU 4–‘dU 4–‘dL

1,421 1,674    1,697 2,326 2,579

DW
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Dari gambar di atas terlihat titik-titik  menyebar secara acak, tidak
membentuk sebuah pola yang jelas, penyebarannyapun di atas maupun di bawah
angka 0 pada sumbu Y, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan
heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil estimasi
regresi linier berganda layak digunakan untuk interprestasi dan analisa

Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan mengetahui besarnya pengaruh

faktor yang digunakan dalam model penelitian kaitannya dengan profitabilitas,
struktur aktiva, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan
food and beverages di Bursa Efek Indonesia secara linier.

Dari pengujian yang telah dilakukan melalui regresi berganda diperoleh
hasil sebagai berikut:

Variabel Bebas Koefisien
Regresi

Sig. r

Profitabilitas
Struktur Asset
Ukuran Perusahaan

-0,294
0,893
0,200

0,045
0,008
0,034

-0,210
0,347
0,236

Konstanta
Sig. F
R
R2

2,157
0,002
0,588
0,346

Dari data tabel di atas persamaan regresi yang didapat adalah:
Y  = 2,157 – 0,294X1 + 0,893X2 + 0,200X3

Dari persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
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Konstanta (a)
Konstanta (a) adalah intersep Y jika X = 0, menunjukkan bahwa jika variabel

dependen yang digunakan dalam model penelitian sebesar konstanta tersebut.
Besarnya nilai konstanta (a) adalah 2,157
Koefisien Regresi Profitabilitas

Besarnya nilai b1 adalah -0,294 menunjukkan arah hubungan negatif
(berlawanan arah) antara profitabilitas dengan struktur modal. Hasilnya di
indikasikan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan akan semakin
turun utangnya dan sebaliknya.
Koefisien Regresi Struktur aktiva

Besarnya nilai b2 adalah 0,893 menunjukkan arah hubungan positif (searah)
antara struktur aktiva dengan struktur modal. Hasil ini di indikasikan bahwa
semakin tinggi struktur aktiva yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi
tingkat struktur modal dan sebaliknya.
Koefisien Regresi Ukuran Perusahaan

Besarnya nilai b3 adalah 0,200 menunjukkan arah hubungan positif
(searah) antara ukuran perusahaan dengan struktur modal. Hasil ini di indikasikan
bahwa semakin tinggi tingkat ukuran perusahaan maka semakin tinggi tingkat
struktur modal dan sebaliknya.

Koefisien Korelasi dan Determinasi
Koefisien korelasi berganda digunakan mengukur keeratan hubungan

secara simultan model yang digunakan dalam penelitian  yaitu profitabilitas,
struktur aktiva dan ukuran perusahaan dengan struktur modal. Sedangkan
koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase
kontribusi yang diberikan oleh model penelitian tersebut terhadap struktur modal.
Dari perhitungan yang telah dilakukan tingkat koefisien korelasi dan determinasi
berganda sebagai berikut :

Dari tabel di atas diketahui adjusted R square (R2) sebesar 0,346
menunjukkan nilai kontribusi dari model yang digunakan dalam penelitian terdiri
atas profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran perusahaan secara bersama-sama
terhadap struktur modal sebesar 34,6%. Sedangkan sisanya (100 % - 34,6 % =
65,4 %) dikontribusi oleh faktor lainnya.

Koefisien korelasi berganda ditunjukkan dengan (R) sebesar 0,588 atau
58,8% yang menunjukkan bahwa hubungan antara model yang digunakan dalam
penelitian tersebut terhadap struktur modal adalah erat.

Pengujian Hipotesis Uji F / Uji Simultan
Uji hipotesis yang pertama adalah uji F, yaitu digunakan untuk menguji

pengaruh variabel bebas yang terdiri profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Durbin-Watson

1 0,588 0,346 0,305 0,7126 1,694

b Dependent Variable: Struktur Modal

a Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan , Profitabilitas, Struktur Asset
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perusahaan secara bersama-sama terhadap struktur modal dengan taraf signifikan
5%
Adapun prosedur pengujian yang digunakan, sebagai berikut :
a. Jika Sig F > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak menunjukkan variabel

profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran perusahaan secara bersama-sama tidak
berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan.

b. Jika Sig F < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima menunjukkan variabel
profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran perusahaan secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan.

Dari pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil  sebagai  berikut.

Dari tabel di atas didapat tingkat signifikan uji F = 0,002 < 0.05 (level of
signifikan), maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang menunjukkan pengaruh
variabel bebas yang terdiri dari profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran
perusahaan secara bersama-sama terhadap struktur modal adalah signifikan.

Hasil ini di indikasikan naik turunnya struktur modal pada perusahaan yang
bergerak di bidang food and beverages di Bursa Efek Indonesia tergantung oleh
naik turunnya tingkat profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran perusahaan yang
dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Pengujian Secara Partial
Analisis Pengujian Hipotesis Uji t

Uji hipotesis yang kedua menggunakan uji t yaitu menguji koefisien regresi
secara parsial untuk mengetahui lanjut apakah masing-masing variabel bebas yang
dijadikan model penelitian yaitu; profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran
perusahaan mempunyai pengaruh seberapa besar terhadap variabel struktur modal.
Adapun prosedur pengujian yang digunakan, sebagai berikut :
a. Jika nilai signifikansi Uji t > 0.05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang

berarti variabel bebas yang terdiri dari profitabilitas, struktur aktiva dan
ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap
struktur modal.

b. Jika nilai signifikansi Uji t < 0.05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang
berarti variabel bebas yang terdiri dari profitabilitas, struktur aktiva dan
ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap struktur
modal.

Hasil pengujian yang telah dilakukan akan tampak dalam tabel berikut.

Variabel Sig Keterangan

Profitabilitas 0,045 Signifikan

Sum of
Squares

df Mean Square F Sig.

1 Regression 12,908 3 4,303 8,474 0,002

Residual 24,372 48 0,508

Total 37,280 51

a

b Dependent Variable: Struktur Modal

Model

Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan , Profitabilitas, Struktur Asset
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Struktur Asset 0,008 Signifikan

Ukuran Perusahaan 0,034 Signifikan

Tingkat Signifikan Model Penelitian

Dari tabel diatas dapat diuraikan pengaruh dari masing-masing model yang
digunakan dalam penelitian terhadap struktur sebagai berikut :
a. Uji Parsial Pengaruh Variabel Profitabilitas Terhadap Struktur Modal

Hasil analisis diperoleh tingkat signifikan variabel profitabilitas = 0,045 <  =
0,050 (level of signifikan). Hasil ini menunjukkan H0 ditolak dan H1 diterima.

b. Uji Parsial Pengaruh Variabel Struktur Aktiva Terhadap Struktur Modal
Hasil analisis diperoleh tingkat signifikan variabel struktur aktiva = 0,008 < 
= 0,050 (level of signifikan). Hasil ini menunjukkan H0 ditolak dan H1

diterima.
c. Uji Parsial Pengaruh Variabel Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal

Hasil analisis diperoleh tingkat signifikan variabel ukuran perusahaan = 0,034
<  = 0,050 (level of signifikan). Hasil ini menunjukkan H0 ditolak dan H1

diterima.

Koefisien Determinasi Partial
Koefisien determinasi parsial ini digunakan dalam mengetahui faktor

manakah yang paling berpengaruh dari model yang digunakan dalam penelitian
terdiri dari profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran perusahaan terhadap struktur
modal.
Tingkat koefisien determinasi masing-masing variabel tersebut adalah sebagai
berikut :

Variabel r r2

Profitabilitas -0,210 0,0440

Struktur Asset 0,347 0,1205
Ukuran Perusahaan 0,236 0,0559

Koefisien Korelasi dan Determinasi Parsial

Dari korelasi parsial diatas maka dapat diperoleh koefisien determinasi parsial
dan pengertiannya sebagai berikut:
a. Koefisien determinasi parsial variabel profitabilitas = 0,0440 yang

menunjukkan besarnya kontribusi variabel tersebut terhadap struktur modal
perusahaan yang bergerak dalam bidang food and beverages sebesar 4,40%.

b. Koefisien determinasi parsial variabel struktur aktiva = 0,1205 yang
menunjukkan besarnya kontribusi variabel tersebut terhadap struktur modal
perusahaan yang bergerak dalam bidang food and beverages sebesar 12,05%.

c. Koefisien determinasi parsial variabel ukuran perusahaan = 0,0559 yang
menunjukkan besarnya kontribusi variabel tersebut terhadap struktur modal
perusahaan yang bergerak dalam bidang food and beverages sebesar 5,59%.
Dari hasil uji di atas dapat disimpulkan bahwa variabel yang mempunyai

pengaruh yang paling dominan terhadap struktur modal pada perusahaan food and
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beverages adalah struktur asset dikarenakan mempunyai koefisien determinasi
partialnya paling besar.

Pembahasan
Sesudah hasil pengujian yang dilakukan bahwa pengaruh variabel bebas

yang terdiri dari profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran perusahaan secara
bersama-sama terhadap struktur modal perusahaan food and beveages adalah
signifikan. Dengan adanya indikasi naik turunnya struktur modal pada perusahaan
di bidang food and beveages pada Bursa Efek Indonesia tergantung oleh naik
turunnya profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran perusahaan yang dimiliki oleh
perusahaan-perusahaan tersebut. Hasil ini didukung dengan adanya perolehan
tingkat koefisien korelasi nilainya sebesar 58,8% yang bersifat erat dikarenakan
adanya hubungan antara model yang digunakan dalam penelitian tersebut terhadap
struktur modal.

Hasil pengujian ini menunjukkan profitabilitas mempunyai pengaruh
negatif terhadap struktur modal. Kondisi ini menunjukkan semakin tinggi tingkat
profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan akan menurunkan tingkat struktur
modal terutama pada utang perusahaan tersebut. hal ini sejalan dengan teori
pecking order theory.

Hasil pengujian kedua menunjukkan struktur aktiva berpengaruh
signifikan dan positif terhadap struktur modal. Kondisi ini menunjukkan semakin
tinggi struktur aktiva semakin tinggi pula struktur modalnya. Perusahaan yang
memiliki jumlah aktiva tetap yang besar bisa menggunakan utangnya lebih
banyak dikarenakan aktiva tetap dapat dijaminkan atas pinjaman-pinjaman
perusahaan, (Riyanto, 2011 : 298).

Hasil uji selanjutnya menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh
signifikan dan positif terhadap struktur modal. Hasil indikasi semakin besar
ukuran perusahaan akan semakin mudah perusahaan dalam mendapatkan
pinjaman dari modal eksternal dengan jumlah yang lebih besar terutama dari
utang.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan (1) Hasil pengujian menunjukkan pengaruh profitabilitas, struktur
aktiva dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap struktur modal
perusahaan food and beverages adalah signifikan. Hal ini diindikasi bahwa naik
turunnya struktur modal perusahaan tergantung oleh naik turunnya tingkat
profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran perusahaan yang dimiliki oleh
perusahaan-perusahaan tersebut. (2) Hasil pengujian parsial menggunakan uji t
menunjukkan profitabilitas berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan
negatif terhadap struktur modal, sedangkan struktur aktiva dan ukuran perusahaan
masing-masing berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap
struktur modal perusahaan food and beverages. Hal ini adanya indikasi dengan
nilai signifikansi yang dihasilkan variabel tersebut lebih kecil dari tingkat α = 5%.
(3) Melihat dari hasil koefisien determinasi parsial disimpulkan bahwa variabel
struktur aktiva berpengaruh lebih dominan terhadap struktur modal yang nilai
koefisien determinasi parsial paling tinggi daripada variabel  lainnya.
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Saran (1) Hendaknya perusahaan yang tergabung dalam perusahaan food and
beverages yang telah memiliki pendapatan yang mapan, sebaiknya menerbitkan
ekuitas jika memerlukan tambahan dana untuk investasi mengingat informasi
asimetrik yang terjadi cukup kecil dan biaya penerbitan ekuitas yang murah. (2)
Hendaknya perusahaan tetap menjaga tingkat profitabilitas karena rasio ini
merupakan ukuran kinerja perusahaan. Tanpa adanya laba, tidak mungkin
perusahaan memperoleh dana pinjaman. (3) Hendaknya perusahaan dapat
melakukan efisiensi biaya sehingga laba yang tersedia cukup untuk membayar
bunga sebagai balas jasa atas dana yang dipinjamnya, guna mempertahankan dan
tetap dapat memiliki citra atau reputasi yang baik di mata kreditur
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