
BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Sampel Penelitian 

Pada penelitian ini, teknik pengambilan sample menggunakan purposive 

sampling dimana terdapat 38 perusahaan yang  terpilih menjadi sample. 

(terlampir) 

4.2 Deskripsi Data Variabel Penelitian 

Analisis dekriptif pada penelitian ini, mempunyai tujuan untuk menggambarkan 

dan mendeskripsikan suatu data, seperti berapa rata-rata, variasi data seberapa jauh 

data-data bervariasi dari rata-ratanya, berapa median data, dan sebagainya dari 

masing-masing variable struktur modal, inflasi, suku bunga, nilai tukar US dollar 

terhadap rupiah, ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, dan asset berwujud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 



Nilai rata-rata dan standar deviasi Variabel Penelitian 

No  Variable  Min. Max. Mean Std. Dev 

1 Struktur Modal (SM) 0.15 6.07 0.782 0.678 

2 Inflasi (INF) 0.03 0.08 0.055 0.024 

3 Suku Bunga (SB) 0.05 0.08 0.065 0.010 

4 Nilai Tukar (KR)  9670 13795.00 12,306 1,451.178 

5 Ukuran Perusahaan 

(FR) 

12.11 30.35 23.081 5.740 

6 Likuiditas (LQ) 0.24 8.09 2.582 1.484 

7 Profitabilitas (PR) 0.00 2.66 0.185 0.267 

8 Aset Berwujud (TA) 0.05 0.95 0.427 0.177 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata struktur modal dari 

seluruh perusahaan sebesar 0,782 dengan standar deviasi 0,678; nilai minimum 0,15 

dan nilai maksimum 6,07. Struktur modal (debt to equity ratio) merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengembalikan 

biaya hutang melalui modal sendiri yang dimiliki perusahaan yang diukur melalui 

hutang dan modal (equity).Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan secara umum 

mempunyai rasio hutang yang lebih kecil dari modal yang dimilikinya.  

Inflasi menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,055 (5,5%) dengan standar deviasi 

0,024; nilai minimum 0,03 dan nilai maksimum 0,08. Hal ini berarti bahwa inflasi 

selama periode penelitian berada di sekitar angka 5,5%. Inflasi merupakan 

terjadinya kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus. Infasi yang 



meningkat akan menyebabkan harga barang dan jasa mengalami kenaikan, naiknya 

harga dan barang ini mampu membuat nilai mata uang turun BPS (2012). 

Suku bunga menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,065 (6,5%) dengan standar 

deviasi 0,010. Tingkat suku bunga SBI adalah tingkat suku bunga yang ditentukan 

oleh Bank Indonesia atas penerbitan Sertifikat Bank Indonesia. Hal ini berarti suku 

bunga acuan masih lebih tinggi daripada inflasi.  Pada tabel di atas menunjukkan 

bahwa kurs berada pada nilai 12.306 dengan standar deviasi 1.451,18 per $1. Kurs  

adalah perbandingan antara nilai mata uang suatu negara dengan mata uang negara 

lain.  

Nilai dari ukuran perusahaan adalah sebesar 23,081 dengan standar deviasi 

5,740. Firm Size menunjukkan besarnya ukuran perusahaan atau besarnya asset 

yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin 

besar kesempatan perusahaandalam memperoleh hutang untuk kebutuhan 

pendanaan perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diproxy dengan 

menggunakan nilai logaritma naturaldari total assets.Ini menunjukkan bahwa 

perusahaan secara umum mempunyai aset yang sangat besar yaitu mencapai Rp 

9.744.803.446. 

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya dalam jangka waktu  pendek atau yan segera harus dibayar 

Moeljadi (2006). Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan berarti perusahaan 

mempunyai kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek, sehinga 

perusahaan akan menurunkan penggunaan struktur modal.  Rasio likuiditas yang 



digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam penelitian ini 

adalah current ratio, yaitu perbandingan antara current asset terhadap current 

liabilities. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa likuiditas mempunyai rasio sebesar 

2,582 dengan standar deviasi 1,484. Hal ini berarti secara umum perusahaan 

mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi sehingga mempunyai kemampuan yang 

tinggi untuk membayar hutang jangka pendek. 

Pada tabel dapat dilihat pada rasio profitabilitas mempunyai nilai rata-rata 

sebesar 0,185 dengan standar deviasi 0,267. Hal ini berarti bahwa perusahaan 

mampu menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar 18,5% dengan 

menggunakan modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar tingkat 

profitabilitas perusahaan maka perusahaan mendapatkan kesempatan memperoleh 

hutang lebih banyak dibandingkan perusahaan yang memiliki profit sedikit. 

Asset tangibility mengarah pada keseluruhan dari aset berwujud (tanah, 

bangunan, mesin, dan peralatan) yang dimiliki perusahaan. Asset tangibility 

menggambarkan seberapa besar aktiva tetap perusahaan mendominasi sebagian 

besar kekayaan yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai asset tangibility 

maka perusahaan akan memiliki jaminan kemampuan yang lebih besar sehingga 

mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan dalam menggunakan hutang 

yang berarti berpotensi meningkatkan struktur modal perusahaan. Asset Tangibility 

dalam penelitian ini diukur berdasarkan rasio antara net fixed asset terhadap total 

aset. Hasilnya menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,427 dengan standar deviasi 

0,177. Hal ini berarti perusahaan mempunyai aktiva tetap yang cukup tinggi 

mendekati setengah dari seluruh aset yang dimilikinya.  



 

 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik pada penelitian ini menggunakan uji Autokorelasi Durbin 

Watson Test, uji Multikolinearitas dan uji Heteroskedatisitas.   

a) Uji autokorelasi Durbin Watson Test 

Pada penelitian ini regresi pengaruh makroekonomi dan variabel mikroekonomi 

terhadap struktur modal ada tujuh variabel independel (k = 7) serta jumlah observasi 

sebanyak 190 data (n = 190) sehingga diperoleh DL = 1,698 dan DU = 1,828 

Tabel 3 Interval Durbin Watson 

Nilai DW berdasarkan 

estimasi model rergresi 

Kesimpulan 

(4 - DL) < DW < 4 Ada autokorelasi negatif 

(4-DU) < DW < (4 - DL) Tanpa kesimpulan 

2 < DW < (4 - DU) Tidak terjadi autokorelasi (-) 

DU < DW < 2 Tidak terjadi autokorelasi (+) 

DL < DW < DU Tanpa kesimpulan 

0 < DW < DL Ada autokorelasi positif 

Keterangan: 

dU : batas atas nilai DW 

dL : batas bawah nilai DW 

 



 

Tabel 4 Kriteria Durbin Watson 

Hipotesis Nol Jika 

Ada autokorelasi negatif 
1,828 < DW < (4 – 1,828)  

= 1,828 < DW < 2,172 

Tanpa kesimpulan 
(4 – 1,828) ≤ DW ≤ (4 – 1,698) 

= 2,172 ≤ DW ≤ 2,032 

Tidak terjadi autokorelasi (-) 
(4 – 1,698) < DW < 4 

= 2,032 < DW < 4   

Tidak terjadi autokorelasi (+) 1,698 ≤ DW ≤ 1,828 

Tanpa kesimpulan 0 < DW < 1,698 

 

Pada hasil analisis regresi data panel fixed model diperoleh hasil Durbin-

Watson stat sebesar 2.247. Nilai tersebut berada pada interval 2,032 < DW < 4 

yang berarti tidak terkadi autokorelasi negatif. 

 

b) Uji Multikolinieritas 

Hasil korelasi antar variabel independen dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 5  Korelasi antar Variabel Independen 

Variab

el 

INF SB KR FR LQ PR TA 

INF 1.000 0.594 -0.159 -0.042 -0.068 0.084 -0.037 



SB 0.594 1.000 0.645 -0.030 0.010 -0.040 0.048 

KR -0.159 0.645 1.000 0.002 0.081 -0.121 0.103 

FR -0.042 -0.030 0.002 1.000 0.065 -0.248 -0.082 

LQ -0.068 0.010 0.081 0.065 1.000 -0.007 -0.470 

PR 0.084 -0.040 -0.121 -0.248 -0.007 1.000 0.021 

TA -0.037 0.048 0.103 -0.082 -0.470 0.021 1.000 

 

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel tidak ada yang 

mempunyai korelasi lebih dari 0,8 sehingga dapat diartikan bahwa model tidak 

mempunyai indikasi adanya gejala multikolinieritas. 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas pada data panel menggunakan methode Wald yaitu 

meregresikan kuadrat variabel independen terhadap kuadrat residual, dengan hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.020311 0.048121 0.422085 0.6735 

INF^2 4.853691 7.228637 0.671453 0.5028 

SB^2 -5.793628 19.59450 -0.295676 0.7678 

KR^2 1.69E-10 5.54E-10 0.304813 0.7609 

FR^2 -5.05E-05 3.19E-05 -1.579360 0.1160 

LQ^2 -0.000481 0.000806 -0.596618 0.5515 

PR^2 0.031371 0.014333 2.188714 0.0299 



TA^2 0.025855 0.050881 0.508141 0.6120 

  

 Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel PR (profitabilitas) 

mempunyai t statistik sebesar 2,188 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,029 yang 

lebih kecil dari  (0,05) yang berarti variabel PR menunjukkan adanya gejala 

heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji asumsi tersebut di atas memperlihatkan 

bahwa regresi variabel makroekonomi dan variabel mikroekonomi terhadap 

struktur modal terdapat gejala heteroskedastisitas. Oleh karena itu itu adanya 

perbaikan terhadap model regresi. Perbaikan yaitu dengan regresi data panel fixed 

model dengan opsi white cross section covarian method. Regresi ini adalah regresi 

data panel fixed model yang telah mempertimbangkan kemungkinan terjadinya 

heteroskedastisitas. 

4.4 Analisis Regresi Data Panel dan Uji Hipotesis 

a) Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Variabel Mikroekonomi terhadap 

Struktur Modal 

Hasil analisis regresi dengan teknik data panel variabel Makroekonomi dan 

Variabel Mikroekonomi terhadap Struktur Modal dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 7 

Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Variabel Mikroekonomi terhadap 

Struktur Modal 

Method Var  Coef. t hitung Sig. 

Fixed 
INF -2.022990 -2.631120 0.0094 



SB 10.20922 4.556135 0.0000 

KR -1.50E-05 -1.186798 0.2372 

FR 0.005445 0.317518 0.7513 

LQ -0.082413 -4.454422 0.0000 

PR 1.893017 11.44666 0.0000 

TA -0.121626 -0.522340 0.6022 

Chow 

Cross-section F 14.191956 0.0000 

Cross-section Chi-square 290.832384 0.0000 

Hausman 
Cross-section random 0.000000 1.0000 

R-squared  
0.887849 

F-statistic  
26.08853 

Prob(F-statistic)  
0.000000 

Sumber : Lampiran  

Keterangan: 

 R² = Koefisien Determinan 

 Sig. = Signifikansi atau p-value 

 *) = Signifikan pada taraf 5% 

 Berdasarkan  hasil estimasi persamaan regresi pada analisis regresi, diperoleh 

koefisien determinasi determinan (R2)  sebesar 0,888. Besarnya angka koefisien 

determinasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketepatan (goodness of fit) dari 

hubungan fungsi tersebut adalah 0,888 yang berarti bahwa secara statistik variabel 

independen inflasi, suku bunga, nilai tukar US dollar terhadap rupiah, Firm Size, 

Liquidity, Profitabilty, dan Tangible Asset memberikan kontribusi terhadap secara 

simultan terhadap Struktur Modal sebesar 88,8%. 



Pengujian signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen struktur modal, diperlukan diuji dengan menggunakan Uji Fstatistik. Dari 

hasil perhitungan diketahui Fregresi= 26,09; dengan p-value= 0,000 (p<0,05) yang 

berarti signifikan. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan inflasi, suku 

bunga, nilai tukar US dollar terhadap rupiah, Firm Size, Liquidity, Profitabilty, dan 

Tangible Asset secara simultan terhadap Struktur Modal 

 Selain itu, berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa pada uji chow 

menunjukkan hasil yang signifikan, tetapi pada uji hausman menunjukkan hasil 

yang tidak signifikan.  Hal ini berarti bahwa teknik fixed merupakan teknik yang 

paling tepat. Pada teknik fixed variabel INF, SB, LQ dan PR yang signifikan. 

Variabel INF  mempunyai t hitung sebesar -2.63 dengan tingkat signifikansi 0,009 

yang lebih kecil dari α (0,05). Ini berarti variabel Inflasi (INF) mempunyai 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal.  

 Variabel SB mempunyai t hitung sebesar 4,56 dengan tingkat signifikansi 

0,000 yang lebih kecil dari α (0,05). Ini berarti variabel Suku Bunga (SB) 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. 

 Variabel LQ mempunyai t hitung sebesar -4,45 dengan tingkat signifikansi 

0,000 yang lebih kecil dari α (0,05). Ini berarti variabel Likuiditas (LQ) mempunyai 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. 

 Variabel PR mempunyai t hitung sebesar 11,45 dengan tingkat signifikansi 

0,000 yang lebih kecil dari α (0,05). Ini berarti variabel Profitabilitas (PR) 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. 

b) Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Struktur Modal 



Hasil analisis regresi dengan teknik data panel variabel Makroekonomi 

terhadap Struktur Modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 8 

Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Struktur Modal 

Method Var  Coef. t hitung Sig. 

Fixed 

INF 0.866321 0.502372 0.6161 

SB 6.136552 2.168753 0.0317 

KR -3.95E-05 -2.680222 0.0082 

Chow 

Cross-section F 7.465831 0.0000 

Cross-section Chi-square 199.252503 0.0000 

Hausman 
Cross-section random 0.000000 1.0000 

R-squared  
0.653354 

F-statistic  
7.020823 

Prob(F-statistic)  
0.000000 

  Sumber : Lampiran  

Keterangan: 

 R² = Koefisien Determinan 

 Sig. = Signifikansi atau p-value 

 *) = Signifikan pada taraf 5% 

 Berdasarkan  hasil estimasi persamaan regresi pada analisis regresi, diperoleh 

koefisien determinasi determinan (R2)  sebesar 0,653. Besarnya angka koefisien 

determinasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketepatan (goodness of fit) dari 

hubungan fungsi tersebut adalah 0,653 yang berarti bahwa secara statistik variabel 

independen inflasi, suku bunga dan nilai tukar US dollar terhadap rupiah 



memberikan kontribusi terhadap secara simultan terhadap Struktur Modal sebesar 

65,3%. Pengujian signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen struktur modal, diperlukan diuji dengan menggunakan Uji Fstatistik. Dari 

hasil perhitungan diketahui Fregresi= 7,02; dengan p-value= 0,000 (p<0,05) yang 

berarti signifikan. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan inflasi, suku 

bunga dan nilai tukar US dollar terhadap rupiah secara simultan terhadap Struktur 

Modal. 

 Selain itu, berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa pada uji chow 

menunjukkan hasil yang signifikan,  tetapi pada uji hausman menunjukkan hasil 

yang tidak signifikan.  Hal ini berarti bahwa teknik fixed merupakan teknik yang 

paling tepat. Pada teknik fixed variabel SB dan KR yang signifikan. Variabel SB 

mempunyai t hitung sebesar 2.168 dengan tingkat signifikansi 0,0317 yang lebih 

kecil dari α (0,05). Ini berarti variabel Suku Bunga (SB) mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap struktur modal. Variabel KR mempunyai t hitung 

sebesar -2,68 dengan tingkat signifikansi 0,008 yang lebih kecil dari α (0,05). Ini 

berarti variabel kurs rupiah (KR) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap struktur modal. 

 

 

 

c) Pengaruh Variabel Mikroekonomi terhadap Struktur Modal 

Hasil analisis regresi dengan teknik data panel Variabel Mikroekonomi 

terhadap Struktur Modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 



Tabel 9 

Pengaruh Variabel Mikroekonomi terhadap Struktur Modal 

Method Var  Coef. t hitung Sig. 

Fixed 

FR 0.001683 0.089723 0.9286 

LQ -0.074419 -3.408552 0.0008 

PR 1.849997 7.133570 0.0000 

TA 0.079483 0.510951 0.6101 

Chow 

Cross-section F 13.439566 0.0000 

Cross-section Chi-square 279.764964 0.0000 

Hausman 
Cross-section random 0.000000 1.0000 

R-squared  
0.878918 

F-statistic  
26.20280 

Prob(F-statistic)  
0.000000 

    Sumber : Lampiran  

Keterangan: 

 R² = Koefisien Determinan 

 Sig. = Signifikansi atau p-value 

 *) = Signifikan pada taraf 5% 

 Berdasarkan  hasil estimasi persamaan regresi pada analisis regresi, diperoleh 

koefisien determinasi determinan (R2)  sebesar 0,879. Besarnya angka koefisien 

determinasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketepatan (goodness of fit) dari 

hubungan fungsi tersebut adalah 0,879 yang berarti bahwa secara statistik variabel 

independen Firm Size, Liquidity, Profitabilty, dan Tangible Asset memberikan 

kontribusi terhadap secara simultan terhadap Struktur Modal sebesar 87,9%. 



Pengujian signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

struktur modal, diperlukan diuji dengan menggunakan Uji Fstatistik. Dari hasil 

perhitungan diketahui Fregresi= 26,20; dengan p-value= 0,000 (p<0,05) yang berarti 

signifikan. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan Firm Size, Liquidity, 

Profitabilty, dan Tangible Asset secara simultan terhadap Struktur Modal. 

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa pada uji chow menunjukkan hasil 

yang signifikan,  tetapi pada uji hausman menunjukkan hasil yang tidak signifikan.  

Hal ini berarti bahwa teknik fixed merupakan teknik yang paling tepat. Pada teknik 

fixed variabel LQ dan PR yang signifikan. Variabel LQ mempunyai t hitung sebesar 

-3.408 dengan tingkat signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari α (0,05). Ini berarti 

variabel Likuiditas (LQ) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

struktur modal. Variabel PR mempunyai t hitung sebesar 7.133 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari α (0,05). Ini berarti variabel Profitabilitas 

(PR) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal 

4.5 Pembahasan  

4.5.1 Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Struktur Modal 

Perusahaan 

Penelitian ini membuktikan bahwa diantara variable inflasi, suku bunga, 

nilai tukar dollar terhadap rupiah,  firm size, liquidity, profitability, dan tangible 

asset terdapat 3 variabel yang tidak signifikan secara statistic terhadap struktur 

modal perusahaan, yaitu variable nilai tukar dollar terhadap rupiah, firm size, dan 

tangible asset, hasilnya sebagai berikut: 

 



a. Inflasi 

Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan secara statistic terhadap struktur 

modal perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016 pada regresi 

pertama.  Hal ini dibuktikan dengan t hitung sebesar -2.63 dengan tingkat 

signifikansi 0,009 yang lebih kecil dari α (0,05). Pengaruh negatif dan signifikan 

ini berarti bahwa semakin tinggi inflasi, semakin rendah struktur modal dan 

sebaliknya semakin rendah inflasi, semakin tinggi struktur modal pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Mokhova dan Zineckera (2014) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa 

perusahaan melakukan penyesuaian utangnya ketika terjadi kenaikan inflasi, 

penyeseuaian ini terpaksa dilakukan karena meningkatnya beban 

operasional.Terkait dengan temuan penelitian ini, Tandelilin (2003) menjelaskan 

bahwa inflasi dapat meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan dari 

meningkatnya harga. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan 

harga jual produk maka akan menekan tingkat profitabilitas. Kondisi yang demikian 

tidak mungkin perusahaan manambah kapasitas utangnya, bahkan cenderung 

mengurangi beban tetapnya, salah satunya adalah mengurangi utang, dengan 

demikian menjadi logis ketika tingkat inflasi meningkat perusahaan justru 

mengurungi kapasitas utangnya untuk mengurangi beban tetap.  Berbeda dengan 

penelitian Bokpin (2009) yang menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif 

dan signifikan secara statistic terhadap struktur modal perusahaan. Akan tetapi hal 

ini bertolak belakang dengan hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh 



positif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Hal ini dikarenakan 

kemungkinan sudut pandang teori yang digunakan oleh perusahaan yang dijadikan 

sample, menganut teori trade-off atau teori packing order. Selain itu, pada regresi 

yang kedua, inflasi tidak berpengaruh signifikan secara statistic terhadap struktur 

modal perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.  Hal ini 

dibuktikan dengan t hitung sebesar 0.5024 dengan tingkat signifikansi 0,6161 yang 

lebih besar dari α (0,05). Hal ini sesuai dengan penelitian Budiono dan Septiani 

(2017) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal. Selain itu, hasil ini didukung oleh penelitian Karyawati (2011) yang 

menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Hasil temuan 

ini berarti bahwa inflasi yang terjadi di Indonesia, tidak mempengaruhi penggunaan 

struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-

2016. Berbeda dengan penelitian dari DeAngelo dan Masulis (1980) yang 

menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan secara statistic 

terhadap struktur modal perusahaan. 

b. Suku Bunga 

Suku bunga berpengaruh positif dan signifikan secara statistic terhadap 

struktur modal perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016 pada 

persamaan regresi pertama dan kedua. Hal ini dibuktikan dengan t hitung regresi 

pertama sebesar 4.56 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari α 

(0,05). Pengaruh positif dan signifikan ini berarti bahwa semakin tinggi suku bunga, 

semakin tinggi pula struktur modal dan sebaliknya semakin rendah suku bunga 

semakin rendah pula struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 



BEI tahun 2012-2016. Hasil ini sesuai dengan penelitian  Bokpin (2009) yang 

menunjukkan bahwa suku bunga memiliki pengaruh positif dan signifikan secara 

statistic terhadap struktur modal perusahaan. Menurut Madura (2000) apabila 

tingkat suku bunga mengalami kenaikan maka hal tersebut akan membuat para 

investor akan menarik dananya dan menginvestasikannya ke tempat yang 

mempunyai resiko relatif kecil misalnya ke deposito. Sedangkan bila tingkat suku 

bunga mengalami penurunan maka dana yang ditanamkan tersebut akan ditarik dan 

para investor akan menginvestasikan dananya tersebut ke aspek yang lebih 

menguntungkan lainya seperti ke pasar modal dengan membeli saham, sehingga 

pada saat suku bunga naik maka ekuitas perusahaan menurun yang mana dapat 

menyebabkan hutang perusahaan menjadi meningkat karna menurunnya sumber 

dana internal. Berbeda dengan penelitian Dincergok dan Yalciner (2011) yang 

menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan secara statistic 

terhadap struktur modal perusahaan. Namun, hal ini bertolak belakang dengan 

hipotesis yang menyatakan bahwa suku bunga memiliki pengaruh negatif terhadap 

struktur modal perusahaan. Hal ini terjadi kemungkinan karena perbedaan sudut 

pandang teori packing order dan teori trade-off antar perusahaan yang dijadikan 

sample. 

c. Nilai Tukar Dollar terhadap Rupiah 

Nilai tukar dollar terhadap rupiah berpengaruh negatif dan signifikan secara 

statistic terhadap struktur modal perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2012-2016 pada persamaan regresi kedua dan sesuai dengan hipotesis penelitian. 

Dibuktikan dengan t hitung sebesar -2.680 dengan tingkat signifikansi 0,0082 yang 



lebih kecil dari α (0,05). Hal ini sesuai dengan penelitian Budiono dan Septiani 

(2017) dimana nilai tukar dollar terhadap rupiah berpengaruh negatif dan signifikan 

secara statistic terhadap struktur modal perusahaan.  Hal ini menunjukkan bahwa 

naik turunnya nilai tukar US dollar terhadap Rupiah berpengaruh terhadap 

penggunaan sumber dana dari hutang dalam struktur modal perusahaan manufaktur. 

Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar utang pada perusahaan manufaktur 

adalah utang dalam mata uang US$, sehingga melemahnya rupiah terhadap dollar 

amerika (naiknya kurs US dollar terhadap Rupiah) akan direspon oleh perusahaan 

dengan mengurangi pinjamannya. Oleh karena itu, naiknya kurs US dollar terhadap 

Rupiah diikuti menurunnya struktur modal perusahaan. Hasil penelitian ini juga 

didukung oleh penelitian Mufidah (2012) yang menyatakan bahwa kurs US Dollar 

terhadap Rupiah berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Berbeda dengan 

penemuan Perdana et al (2015) yang menyatakan bahwa nilai tukar tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Sedangkan berdasarkan 

persamaan regresi pertama, nilai tukar dollar terhadap rupiah tidak berpengaruh 

signifikan secara statistic terhadap struktur modal perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Hal ini dibuktikan dengan t hitung sebesar -1.19 

dengan tingkat signifikansi 0,2372 yang lebih besar dari α (0,05). Sesuai dengan 

penelitian Perdana et al (2015) dimana perusahaan tidak perlu meperhatikan kurs 

dalam proses penentuan keputusan pendanaan sehingga tidak berdampak pada 

struktur modal. Sedangkan menurut Mufidah (2012) variabel nilai tukar valuta 

asing berpengaruh negative dan signifikan terhadap struktur modal. Hal ini 

mengindikasikan bahwa ketika nilai tukar US Dollar terhadap Rupiah naik, maka 



perusahaan yang memiliki utang dalam mata uang US Dollar akan mengurangi 

hutangnya, sehingga struktur modal menurun. Berbeda dengan penelitian Dong 

(2012) yang menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan 

secara statistic terhadap struktur modal perusahaan. 

4.5.2 Pengaruh Variabel Mikroekonomi terhadap Struktur Modal 

Perusahaan 

Penelitian ini membuktikan bahwa diantara variable firm size, liquidity, 

profitability, dan tangible asset, terdapat variable firm size dan tangible assets yang 

tidak berpengaruh signifikan secara statistic terhadap struktur modal perusahaan. , 

hasilnya sebagai berikut: 

a. Firm Size 

Firm size tidak berpengaruh signifikan secara statistic terhadap struktur 

modal perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016 pada 

persamaan regresi pertama dan ketiga. Hal ini dibuktikan dengan dan t hitung 

regresi pertama sebesar 0.32 dengan tingkat signifikansi 0,7513 yang lebih besar 

dari α (0,05) dan t hitung persamaan kedua sebesar 0.090 dengan tingkat 

signifikansi 0,9286 yang lebih besar dari α (0,05). Hasil ini sejalan dengan 

penelitian Asnakew (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan dengan struktur modal perusahaan dan hal ini sejalan 

dengan teori trade-off dan teori agensi. Alasannya mungkin karena 

ketidakmampuan log aset untuk berfungsi sebagai proxy yang baik untuk ukuran 

perusahaan; hasil yang lebih signifikan lainnya dapat diperoleh dengan 



menggunakan ukuran lain (proxy) untuk ukuran, misalnya, log penjualan, proxy 

yang umum digunakan untuk ukuran perusahaan asuransi. Jika tidak, hampir tidak 

ada koefisien regresi ukuran juga dapat diambil untuk menunjukkan ketidakhadiran 

pada bagian dari lembaga pinjaman mempertimbangkan ukuran perusahaan sebagai 

komponen analisis kredit mereka. Berbeda dengan penelitian Maryam dan Abiha 

(2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan 

signifikan secara statistic terhadap struktur modal perusahaan. Akan tetapi hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur 

modal perusahaan. 

b. Liquidity 

Liquidity berpengaruh negatif dan signifikan secara statistic terhadap 

struktur modal perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Hal 

ini dibuktikan dengan t hitung persamaan pertama sebesar -4.45 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari α (0,05) dan t hitung persamaan ketiga 

sebesar -3.41 dengan tingkat signifikansi 0,0008 yang lebih kecil dari α (0,05). Hal 

ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Pengaruh 

negatif dan signifikan ini berarti bahwa semakin tinggi inflasi, semakin rendah 

struktur modal dan sebaliknya semakin rendah inflasi, semakin tinggi struktur 

modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Sesuai 

dengan penelitian Sarlija & Harc (2012) mempelajari dampak likuiditas pada 

struktur modal perusahaan dengan mengambil sampel 1058 perusahaan. Mereka 



menyimpulkan bahwa ada hubungan negatif antara likuiditas dan leverage. 

Perusahaan manufaktur yang memiliki tingkat likuiditas yang baik merupakan 

perusahaan yang memiliki kredibilitas yang baik, sehingga mereka cenderung lebih 

suka mengelola pendanaan dari internal perusahaan sesuai dengan teori pecking 

order dimana perusahaan lebih menyukai pendanaan dari internal perusahaan 

daripada eksternal perusahaan. Tidak ada struktur modal yang optimal dalam teori 

pecking order karena pemilihan pendanaan perusahaan didasarkan pada urutan 

preferensi (hierarki) risiko. Berbeda dengan penelitian Sangeetha dan Sivathasan 

(2013) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan secara 

statistic terhadap struktur modal perusahaan. 

c. Profitability 

Profitability berpengaruh positif dan signifikan secara statistic terhadap 

struktur modal perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Hal 

ini dibuktikan dengan t hitung regresi pertama sebesar 11.45 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari α (0,05) dan t hitung regresi ketiga sebesar 

7.133 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari α (0,05). Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa 

profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal 

perusahaan. Pengaruh positif dan signifikan ini berarti bahwa semakin tinggi 

profitabilitas, semakin tinggi pula struktur modal dan sebaliknya semakin rendah 

profitabilitas semakin rendah pula struktur modal pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Hal ini sesuai dengan penelitian Sangeetha 

dan Sivathasan (2013) yang menyatakan hubungan positif antara profitabilitas 



dengan leverage. Dalam penelitian Sangeetha dan Sivathasan (2013), laba adalah 

penentu paling signifikan secara statistik di antara variabel lainnya. Perusahaan Sri 

Lanka yang lebih menguntungkan memiliki kecenderungan untuk menggunakan 

hutang yang relatif tinggi dalam struktur modalnya. Tetapi mayoritas dari studi 

internasional lainnya, menemukan hubungan negatif. Ini konsisten dengan teori 

pecking order dan prediksinya bahwa perusahaan lebih memilih untuk 

mempertahankan pendapatan mereka, untuk menghindari keharusan menaikkan 

hutang atau ekuitas eksternal. Selain itu, penelitian ini juga sesuai dengan penelitian 

Asnakew (2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan secara statistic terhadap struktur modal perusahaan. Temuan ini sejalan 

dengan yang sejalan dengan model trade-off pajak, memprediksi bahwa perusahaan 

yang menguntungkan akan menggunakan lebih banyak utang jangka pendek karena 

mereka lebih mungkin memiliki beban pajak tinggi dan risiko kebangkrutan rendah. 

Juga, perusahaan yang menguntungkan lebih mampu menoleransi lebih banyak 

utang karena mereka mungkin dalam posisi untuk melayani utang mereka dengan 

mudah dan tepat waktu. Selain itu, perusahaan yang menguntungkan lebih menarik 

bagi perusahaan asuransi sebagai prospek pinjaman; oleh karena itu, mereka selalu 

dapat mengambil lebih banyak modal hutang.Namun, temuan ini bertentangan 

dengan teori trade-off (memprediksi bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan 

akan meminjam lebih banyak, karena mereka akan memiliki motivasi yang lebih 

besar untuk melindungi pendapatan mereka dari perpajakan), teori signaling 

(mengharapkan utang lebih tinggi menjadi sinyal yang baik tentang profitabilitas 

perusahaan), serta teori agensi (melihat leverage yang lebih tinggi sebagai 



instrumen untuk mengurangi arus kas bebas yang tersedia untuk manajer). Berbeda 

dengan penelitian dari Bhaduri (2002) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

negatif dan signifikan antara profitabilitas dengan struktur modal perusahaan. 

d. Tangible Assets 

Tangible Assets tidak berpengaruh signifikan secara statistic terhadap 

struktur modal perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Hal 

ini dibuktikan dengan t hitung regresi pertama sebesar -0.52 dengan tingkat 

signifikansi 0,6022 yang lebih besar dari α (0,05) dan t hitung regresi ketiga sebesar 

0.5110 dengan tingkat signifikansi 0,6101 yang lebih besar dari α (0,05). Hal ini 

sesuai dengan penelitian Asnakew (2013) yang menyatakan asset berwujud tidak 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Hasil yang tidak 

signifikan menunjukkan bahwa asset berwujud tidak dianggap sebagai variabel 

penjelas yang tepat dari leverage di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Berbeda dengan penelitian Titman dan Wessels (1998) yang menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan secara statistic antara asset berwujud 

dengan struktur modal perusahaan. Namun, hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis 

penelitian yang menyatakan bahwa asset berwujud berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap struktur modal perusahaan. 

 


