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ABSTRACT

THE EFFECT OF COMPANY AGE, COMPANY SIZE AND OPERATING LEVERAGE
TOWARD CAPITAL STRUCTURE (STUDIED AT FOOD AND BEVERAGE

COMPANY WERE LISTED IN INDONESIAN STOCK EXCHANGE 2010-2014)

By

SHERLY DWI SAPTARI

The purpose of this research was to test the effect of Company Age, Company Size and
Operating Leverage Toward Capital Structure at the Food and Beverage Company in Indonesian
Stock Exchange from 2010 to 2014. Variable that used in this study were company age,
company size and operating leverage as independent variable and capital structure as dependent
variable.

The companies being taken as sample was 12 companies and the number of observations made
during 2010-2014 was 48 observation items. Methods of data analysis in this research using
multiple linear regression.

Based on the calculation by multiple linear regression form all existing independent variables,
only Company Age and Operating Leverage which had significant effect on Capital Structure.
Whereas the Company Size did not have a significant effect on the Capital Structure.

Keywords: Company Age, Company Size, Operating Leverage and Capital Structure



ABSTRAK

PENGARUH UMUR PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN DAN
OPERATING LEVERAGE TERHADAP STRUKTUR MODAL(STUDI

PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA 2010-2014)

Oleh

SHERLY DWI SAPTARI

Tujuan penelitian ini adalah hanya untuk menguji pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran
Perusahaan dan Operating Leverage terhadap Struktur Modal pada Perusahaan
Makanan dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia 2010-2014. Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu umur perusahaan, ukuran perusahaan dan operating leverage
sebagai variabel independen dan struktur modal sebagai variabel dependen.

Perusahaan yang diambil sebagai sampel 12 perusahaan dan jumlah observasi
yang dilakukan selama tahun 2010-2014 adalah 48 item observasi. Metode analisis
data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan uji regresi linier berganda dari keseluruhan
variabel bebas yang ada hanya variabel umur perusahaan dan operating leverage yang
berpengaruh secara singnifikan terhadap Struktur Modal. Sedangkan variabel ukuran
perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal.

Kata kunci: Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Operating Leverage dan
Struktur Modal
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu perusahaan dituntut untuk dapat bertahan dan bersaing tidak hanya dengan

perusahaan di wilayah domestik atau dengan perusahaan yang ada di dalam

negara tersebut tetapi juga harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing

yang masuk dari luar, ataupun produk-produk asing yang berasal dari luar negeri.

Karena dengan adanya globalisasi seperti saat ini maka pihak asing dapat

mendirikan perusahaan yang mereka inginkan di negara tertentu, terutama

dengan adanya perjanjian zona perdagangan bebas maka perusahaan dari luar

bebas menjual hasil produk mereka tanpa dikenakan pajak bea cukai sehingga

harga barang menjadi sama atau bahkan lebih murah dibanding harga biasanya

(Margaretha dan Ramadhan, 2010:119). Dalam keadaan seperti ini membuat

perusahaan berusaha dapat mengatur strategi untuk dapat bersaing dan

mengembangkan perusahaan mereka tidak hanya pada tingkat regional tetapi juga

internasional.

Keputusan pembelanjaan atau keputusan pemenuhan pembelanjaan dana

berhubungan dengan penentuan sumber dana yang akan digunakan untuk
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penentuan perimbangan pembelanjaan yang baik atau penentuan struktur modal

yang optimal. Keputusan pemenuhan dana ini mencakup berbagai pertimbangan

perusahaan mengenai penggunaan sumber internal maupun sumber eksternal

yang akan dipakai. Sumber pemenuhan dana dapat berasal dari hutang, emisi

obligasi atau dengan emisi saham baru (Riyanto, 2001:15). Apabila suatu

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya mengutamakan sumber dari

dalam perusahaan maka akan sangat mengurangi ketergantungannya kepada

pihak luar. Kebutuhan dana yang meningkat karena pertumbuhan perusahaan

yang pesat sehingga dana dari sumber internal digunakan semua maka

perusahaan menggunakan dana yang berasal dari luar perusahaan baik dari

hutang (debt financing) maupun dengan mengeluarkan saham baru (external

equity financing) dalam memenuhi kebutuhan dananya (Riyanto, 2001:293).

Brigham and Houston (1996: 5) menyebutkan kebijakan mengenai struktur modal

melibatkan trade off antara risiko dan tingkat pengembalian. Penambahan hutang

dapat memperbesar risiko perusahaan tetapi sekaligus juga memperbesar tingkat

pengembalian yang diharapkan. Risiko yang semakin tinggi akibat membesarnya

hutang cenderung menurunkan harga saham, tetapi meningkatnya tingkat

pengembalian yang diharapkan akan menaikkan harga saham tersebut. Struktur

keuangan menggambarkan susunan keseluruhan sebelah kredit neraca yang

terdiri atas hutang-hutang jangka pendek, hutang-hutang jangka panjang, modal

saham dan laba yang ditanam kembali.
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Modigliani-Miller (1963 dalam Atmaja, 2003: 254) yang mengatakan bahwa

dengan menggunakan hutang, perusahaan bisa meningkatkan nilainya kalau ada

pajak. Dengan kata lain, kalau tujuan pembelanjaan perusahaan adalah untuk

meningkatkan nilai perusahaan maka perusahaan perlu menggunakan hutang. Hal

ini disebabkan oleh sifat tax deductibility of interest payment, artinya pembayaran

bunga merupakan pengurang pajak. Meskipun demikian perusahaan tidak

seharusnya menggunakan hutang dengan sebanyak-banyaknya karena akan

mempengaruhi struktur modal perusahaan. Struktur modal merupakan masalah

yang penting bagi perusahaan, struktur modal yang baik atau buruk akan

mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan yang pada

akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Kesalahan dalam menentukan

struktur modal akan mempunyai dampak yang luas terutama bagi perusahaan

yang terlalu besar menggunakan hutang dalam usahanya. Beban tetap yang harus

ditanggung perusahaan menjadi semakin besar dan akan meningkatkan risiko

finansial yaitu risiko saat perusahaan tidak dapat membayar beban bunga atau

angsuran-angsuran hutangnya (Atmaja, 2003: 254).

Menurut Rodoni dan Indoyama (2007: 45), struktur modal adalah sesuatu yang

berkaitan dengan struktur pembelanjaan permanen perusahaan yang terdiri atas

hutang jangka panjang dan modal sendiri. Yang menjadi permasalahan adalah

bagaimana perusahaan dengan cepat memadukan komposisi dana permanen yang

digunakannya dengan mencari paduan dana yang dapat meminimumkan biaya

modal perusahaan dan dapat memaksimalkan harga saham. Hal ini yang menjadi

tujuan akhir dari struktur modal, yakni membuat komposisi sumber pembiayaan

yang optimal (Rodoni dan Ali, 2010: 138).
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Sedangkan menurut Riyanto (2008: 22) adalah pembelanjaan permanen dimana

mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri.

Struktur modal menjadi masalah yang sangat penting bagi perusahaan karena

baik buruknya struktur modal akan dapat mempengaruhi kondisi keuangan

perusahaan yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi nilai perusahaan.

Kemampuan dalam mengatur keuangan perusahaan sebagai salah satu indikasi

keberlangsungan perusahaan atau memperpanjang umur perusahaan.

Umur perusahaan yaitu seberapa lama suatu perusahaan mampu untuk bertahan,

bersaing, dan mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam perekonomian

(Syari’i, 2013). Perusahaan yang sudah lama berdiri, kemungkinan sudah banyak

pengalaman yang diperoleh. Semakin lama umur perusahaan, semakin banyak

informasi yang telah diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut. Dan hal

ini akan menimbulkan kepercayaan konsumen terhadap perushaan-perusahaan

tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Hall et.al (2000) menemukan bukti umur

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal, penelitian

yang sama dilakukan oleh Nugroho (2014) yang mengatakan bahwa umur

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Namun tidak

sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardana dan Sudiarta (2015) dan

Ramlall (2009) yang mengatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif

signifikan terhadap struktur modal.
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Umur perusahaan sama dengan ukuran perusahaan dimana umur perusahaan

memiliki pengaruh positif terhadap struktur modal dimana perusahaan yang

berumur akan lebih memilih menggunakan hutang karena para kreditor sudah

percaya terhadap perusahaan tersebut.

Menurut Machfoedz (1994), Ukuran perusahaan adalah suatu skala, dimana dapat

diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain:

total aset, total penjualan, market capitalized, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran

perusahaan hanya terbagi menjadi 3 kategori yang didasarkan kepada total asset

perusahaan yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium

firm), dan perusahaan kecil (small firm). Besar kecilnya perusahaan dapat diukur

dengan total aset atau besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan

nilai logaritma total.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) menemukan bukti ukuran perusahaan

berpengaruh positif terhadap struktur modal, hal yang sama diungkapkan oleh

Saputri dan Margaretha (2014) yang mengatakan ukuran perusahaan berpengaruh

positif signifikan terhadap struktur modal. Hal ini tidak sependapat oleh

penelitian yang dilakukan Nugroho (2014) yang mengatakan ukuran perusahaan

berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal, sedangkan Joni dan Lina

(2010) berpendapat bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap

struktur modal. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal

karena perusahaan yang besar dianggap mudah mencari pinjaman dibandingkan
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perusahaan yang lebih kecil. Oleh karena itu, tingkat leverage nya akan semakin

besar dibandingkan perusahaan kecil.

Operating Leverage menurut Horne dan Wachowicz (1998) adalah persentase

perubahan dalam laba operasional perusahaan (EBIT) akibat dari 1% perubahan

dalam output (penjualan). Sedangkan menurut Riyanto (2001) adalah penggunaan

aktiva atau operasi perusahaan yang disertai dengan biaya tetap. Operating

Leverage yang menguntungkan kalau pendapatan setelah dikurangi biaya

variabel (Contribution to Fixed cost) lebih besar dari biaya tetapnya. Oleh sebab

itu operating leverage adalah seberapa jauh perubahan tertentu dari volume

penjualan berpengaruh terhadap laba operasi bersih.

Penelitian yang menyatakan operating leverage berpengaruh positif signifikan

terhadap struktur modal adalah Winahyuningsih, Sumekar, dan Prasetyo (2011)

sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sumani (2012) . Sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh Suranta dan Mediastuty (2003) menunjukkan bahwa

Operating Leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur

modal. Operating leverage berpengaruh positif terhadap struktur modal yang

berarti semakin besar EBIT maka akan berpengaruh terhadap struktur modal.

Apabila operating leverage tinggi maka perusahaan mebutuhkan dana ekstrenal

yang lebih banyak.

Perkembangan sektor perekonomian yang mendukung kelancaran aktivitas

ekonomi, khususnya sektor makanan dan minuman di Indonesia sangat menarik
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untuk dicermati. Perusahaan makanan dan minuman merupakan salah satu sektor

yang diminati oleh para investor, alasannya adalah sektor ini merupakan salah

satu sektor yang dapat bertahan di tengah kondisi perekonomian Indonesia,

karena pendirian perusahaan makanan dan minuman yang semakin banyak

diharapkan dapat memberikan prospek yang menguntungkan dalam memenuhi

kebutuhan masyarakat (Yovin, Devi dan Suryatini, 2012:2). Selain itu prospek

yang dimiliki oleh perusahaan sektor ini sangat baik karena pada dasarnya setiap

masyarakat membutuhkan makanan dan minuman dalam hidup. Selain itu tingkat

konsumsi juga dipengaruhi oleh jumlah penduduknya, sehingga konsumsi

masyarakat akan bertambah sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk

Indonesia tiap tahunnya. Ini merupakan hal yang baik karena melihat fenomena

jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah pada tiap tahunnya.

Berdasarkan teori di atas dan hasil penelitian terdahulu mengenai variabel-

variabel yang mempengaruhi struktur modal menunjukkan hasil yang berbeda

antara hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Hal ini yang membuat

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Umur

Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Operating Leverage Terhadap

Struktur Modal (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2014)”.
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1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan

permasalahan penelitian yaitu,

1. Adakah pengaruh umur perusahaan terhadap struktur modal?

2. Adakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal?

3. Adakah pengaruh operating leverage terhadap struktur modal?

1.3.Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian

ini adalah untuk:

a. Menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap struktur modal.

b. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal.

c. Menganalisis pengaruh operating leverage terhadap struktur modal.

1.4. Manfaat Penelitian

Sedangkan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

a. Bagi manajemen, yaitu hasil penelitian dapat digunakan manajemen

perusahaan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan

modal sendiri atau modal pinjaman serta mengetahui kemampuan

perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, setelah itu manajer keuangan

dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna menyeimbangkan

penggunaan modal.
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b. Bagi Investor, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran dan

bahan pertimbangan unuk mengambil keputusan dalam berinvestasi pada

sebuah perusahaan.

c. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam membuat

penelitian yang berkaitan dengan struktur modal perusahaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Modal Teori Struktur

2.1.1. Model Modigliani-Miller (MM) tanpa pajak

Pada tahun 1958 mereka mengajukan suatu teori yang ilmiah tentang struktur

modal perusahaan. Studi MM ini didasarkan pada sejumlah asumsi yang tidak

realistis, antara lain:

1. Tidak ada biaya broker (perantara)

2. Tidak ada pajak perorangan.

3. Tidak ada biaya kebangkrutan.

4. Para investor dapat meminjam dengan tingkat suku bunga yang sama

dengan perusahaan.

5. Semua investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen

mengenai peluang investasi perusahaan di masa mendatang.

6. Semua hutang perusahaan tidak mengandung resiko, berapa pun jumlah

hutang yang digunakan.
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7. Ebit tidak dipengaruhi oleh penggunaan hutang.

Teori ini menyatakan bahwa pasar di dunia ini adalah pasar yang sempurna

sehingga tidak adanya biaya transaksi dan biaya kebangkrutan, informasi

dianggap mudah di dapat, perusahaan dan individu dapat meminjam dengan

bunga yang sama, tak adanya pajak, dan keputusan investasi tidak terpengaruh

dengan keputusan keuangan perusahaan. Dengan teori ini keputusan mengenai

struktur modal dianggap tidak relevan dengan nilai perusahaan.

2.1.2. Model Modigliani-Miller (MM) dengan pajak

Pada tahun 1963, MM menerbitkan artikel sebagai lanjutan teori MM tahun 1958.

Asumsi yang diubah adalah adanya pajak terhadap penghasilan perusahaan.

Dengan adanya pajak ini, MM menyimpulkan bahwa penggunaan hutang akan

meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga hutang adalah biaya yang

mengurangi pembayaran pajak. Modigliani-Miller (1963 dalam Atmaja, 2003:

254) yang mengatakan bahwa dengan menggunakan hutang, perusahaan bisa

meningkatkan nilainya kalau ada pajak. Dengan kata lain, kalau tujuan

pembelanjaan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan maka

perusahaan perlu menggunakan hutang. Hal ini disebabkan oleh sifat tax

deductibility of interest payment, artinya pembayaran bunga merupakan

pengurang pajak. Meskipun demikian perusahaan tidak seharusnya menggunakan

hutang dengan sebanyak-banyaknya karena akan mempengaruhi struktur modal

perusahaan. Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan.

Struktur modal yang baik atau buruk akan mempunyai efek langsung terhadap
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posisi finansial perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai

perusahaan. Kesalahan dalam menentukan struktur modal akan mempunyai

dampak yang luas terutama bagi perusahaan yang terlalu besar menggunakan

hutang dalam usahanya. Beban tetap yang harus ditanggung perusahaan menjadi

semakin besar dan akan meningkatkan risiko finansial yaitu risiko saat

perusahaan tidak dapat membayar beban bunga atau angsuran-angsuran

hutangnya (Atmaja, 2003: 254).

2.1.3. Trade-off Theory

Megginson (1997), menjelaskan model trade off theory yang menggambarkan

bahwa struktur modal yang optimal dapat ditentukan dengan menyeimbangkan

keuntungan atas penggunaan utang dengan biaya keuntungan dan masalah agensi.

Hasan (2006) mengemukakan trade off theory memang tidak dapat digunakan

untuk menentukan struktur modal yang optimal secara akurat dari suatu

perusahaan. Tetapi melalui model ini dapat memberikan tiga masukan penting:

1. Perusahaan yang memiliki aktiva yang tinggi variabilitas keuntungannya

akan memiliki profitabilitas financial distress yang besar. Perusahaan

semacam ini harus menggunakan sedikit hutang.

2. Aktiva tetap yang tidak umum, aktiva tetap yang tidak nampak dan

kesempatan berkembang akan kehilangan banyak nilai jika terjadi

financial distress. Perusahaan yang menggunakan aktiva semacam ini

seharusnya menggunakan sedikit hutang.
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3. Perusahaan yang membayar pajak yang tinggi sebaiknya lebih banyak

menggunakan hutang dibandingkan perusahaan yang membayar pajak

rendah.

Trade of theory memberikan argumentasi yang berbeda melalui adanya

information asymmetry. Information asymmetry antara pihak internal dan pihak

eksternal pada perusahaan yang besar cenderung lebih sedikit dibandingkan

dengan perusahaan kecil. Dengan kata lain, informasi pada perusahan besar

bersifat lebih transparan atau lebih mudah diakses oleh pihak luar, sehingga

perusahaan cenderung mendanai keuangannya dari sumber yang informasi

internal, yaitu dengan ekuitas melalui pasar modal (Saputri dan Margaretha,

2014).

Joni dan Lina (2010) menyatakan bahwa setiap perusahaan dapat menentukan

target rasio hutang (leverage) yang optimal. Rasio hutang yang optimal

ditentukan berdasarkan perimbangan antara manfaat dan biaya kebangkrutan

karena perusahaan memiliki hutang. Secara prinsip, perusahaan membutuhkan

pendanaan ekuitas baru apabila rasio hutang tersebut diatas target dan

menambah hutang apa bila rasio hutang perusahaan dibawah target. Perusahaan

tidak akan mencapai nilai optimal apabila semua pendanaan adalah hutang

maupun tidak ada hutang sama sekali.
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2.2. Pengertian Struktur Modal

Menurut Ambarwati (2010: 1), struktur modal adalah kombinasi atau

perimbangan antara hutang dan modal sendiri (saham preferen dan saham biasa)

yang digunakan perusahaan untuk merencanakan mendapatkan modal. Kebijakan

struktur modal melibatkan adanya suatu pertukaran antara risiko dan return:

a. Penggunaan lebih banyak hutang akan meningkatkan risiko yang ditanggung

oleh para pemegang saham, misal risiko insolvabilitas, kenaikan suku bunga

dan kesulitan keuangan.

b. Penggunaan hutang yang lebih besar biasanya akan menyebabkan terjadinya

ekspektasi return atas ekuitas menjadi lebih tinggi. Misalnya adanya

penghematan pajak karena bunga yang akhirnya dapat meningkatkan laba

bersih per saham.

Menurut Riyanto (2001) struktur modal adalah perimbangan atau  perbandingan

antara modal asing (jangka panjang) dengan modal sendiri. Teori struktur modal

menjelaskan adanya pengaruh perubahan stuktur modal terhadap nilai

perusahaan, apabila keputusan investasi dan kebijakan dividen yang dipegang

konstan. Sumber dana internal perusahaan berasal dari laba ditahan dan

depresiasi. Dana yang diperoleh dari sumber eksternal adalah dana dari para

kreditur dan pemilik, peserta atau pengambilan bagian dalam perusahaan.

Menurut Rodoni dan Indoyama (2007: 45), struktur modal adalah sesuatu yang

berkaitan dengan struktur pembelanjaan permanen perusahaan yang terdiri atas

hutang jangka panjang dan modal sendiri. Yang menjadi permasalahan adalah
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bagaimana perusahaan dengan cepat memadukan komposisi dana permanen yang

digunakannya dengan mencari paduan dana yang dapat meminimumkan biaya

modal perusahaan dapat memaksimalkan harga saham. Hal ini yang menjadi

tujuan akhir dari struktur modal, yakni membuat komposisi sumber pembiayaan

yang optimal (Rodoni dan Ali, 2010:138). Sedangkan menurut Riyanto (2008:22)

adalah pembelanjaan permanen dimana mencerminkan perimbangan antara utang

jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal menjadi masalah yang

sangat penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan dapat

mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan yang pada akhirnya juga akan

mempengaruhi nilai perusahaan.

Menurut Brealey dan Myers 1995 dalam Sukardi dan Herdinata (2009: 19),

struktur modal perusahaan terpusat pada kombinasi antara hutang dan modal.

Pilihan struktur modal secara fundamental merupakan masalah marketting. Lebih

lanjut dijelaskan, perusahaan dapat menerbitkan beberapa saham yang berbeda

dengan berbagai kombinasi. Namun perusahaan berusaha pula untuk menemukan

kombinasi yang mampu mengoptimalkan nilai pasar. Struktur modal yang

optimal adalah salah satu hal yang dapat memaksimalkan nilai pasar saham

perusahaan yang beredar. Jika kombinasi ideal ini dapat diciptakan, maka saham

perusahaan akan mencapai harga maksimal dan struktur modal yang digunakan

merupakan struktur modal yang optimal. Dengan demikian struktur modal

memiliki beberapa unsur penting yang dapat diambil berdasarkan pendapat di

atas, yaitu (1) bahwa modal yang digunakan oleh perusahaan terdiri dari

perimbangan antara modal sendiri dengan modal asing, (2) sehingga dapat
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dikatakan merupakan cerminan keseluruhan pasiva dalam neraca dan (3) masalah

penting dalam  pengambilan keputusan mengenai pembelanjaan perusahaan,

karena secara langsung berakibat terhadap keuangan perusahaan.

2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal

2.3.1. Umur Perusahaan

Umur perusahaan yaitu seberapa lama suatu perusahaan mampu untuk bertahan,

bersaing, dan mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam perekonomian

(Syari’i, 2013). Perusahaan yang sudah lama berdiri, kemungkinan sudah banyak

pengalaman yang diperoleh. Semakin lama umur perusahaan, semakin banyak

informasi yang telah diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut. Dan hal

ini akan menimbulkan kepercayaan konsumen terhadap perushaan-perusahaan

tersebut.

Umur perusahaan sangat bergantung pada lama tidaknya perusahaan yang juga

berpengaruh terhadap struktur modal, terutama berkaitan dengan kemampuan

memperoleh pinjaman. Perusahaan yang lebih tua lebih mudah memperoleh

pinjaman karena lamanya perusahaan itu berdiri atau beroperasi yang dijadikan

jaminan lebih besar dan tingkat kepercayaan bank juga lebih tinggi. Aktiva yang

dijaminkan dapat berupa aktiva tetap berwujud serta aktiva lainnya seperti

piutang dagang dan persediaan.
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Perusahaan yang telah lama berdiri dimungkinkan memiliki reputasi yang lebih

baik dari perusahaan yang baru saja berdiri, karena seiringnya dengan perjalanan

waktu yang lebih lama berarti perusahaan telah menghadapi berbagai kondisi

yang selalu berkembang dab berbeda. Perusahaan yang dapat melalui kondisi

tersebut menunjukkan adanya stabilitas dalam manajemen perusahaan. Hal ini

merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan kreditor dalam memberikan

pinjaman.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hall et.al (2000) umur

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal, penelitian

yang sama dilakukan oleh Nugroho (2014) yang mengatakan bahwa umur

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Namun tidak

sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardana dan Sudiarta (2015) dan

Ramlall (2009) mengatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif

signifikan terhadap struktur modal.

2.3.2. Ukuran Perusahaan

Menurut Machfoedz (1994), Ukuran perusahaan adalah suatu skala, dimana dapat

diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain:

total aset, total penjualan, market capitalized, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran

perusahaan hanya terbagi menjadi 3 kategori yang didasarkan kepada total asset

perusahaan yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium

firm), dan perusahaan kecil (small firm). Besar kecilnya perusahaan dapat diukur

dengan total asset atau besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan
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nilai logaritma total. Elton dan Gruber (1995) dalam Hartono (2000: 254),

menyatakan bahwa perbedaan ukuran perusahaan menimbulkan risiko usaha

yang berbeda secara signifikan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil,

mereka juga merumuskan perusahaan yang besar dianggap mempunyai risiko

yang lebih kecil, karena perusahaan yang besar dianggap lebih mempunyai akses

ke pasar modal sehingga lebih mudah untuk mendapatkan tambahan dana yang

kemudian dapat meningkatkan profitabilitas.

Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) total aset dipilih sebagai proksi dari

variabel ukuran perusahaan, ini dikarenakan total aset lebih stabil dan

menunjukkan ukuran perusahaan dibandingkan kapitalisasi pasar dan penjualan

yang sangat di pengaruhi oleh demand dan supply . Ukuran perusahaan dalam

penelitian ini dilihat berdasarkan dari besarnya total aset yang dimiliki

perusahaan. Aset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktifitas perusahaan

operasional. Peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasi operasi akan semakin

menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan, kemungkinan pihak

kreditor tertarik menanamkan dananya keperusahaan.

(Napa dan Mulyady 1996 dalam Mardiana, 2005) mengemukakan bahwa

perusahaan besar akan lebih mudah memperoleh pinjaman dibandingkan

perusahaan kecil. Oleh karena itu dapat memungkinkan untuk perusahaan besar,

tingkat leverage nya akan semakin besar dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan akan berpengaruh

pada struktur modal dengan didasarkan pernyataan bahwa semakin besar suatu
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perusahaan, ada kecendrungan menggunakan jumlah pinjaman yang lebih besar.

Oleh karena itu, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap

struktur modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) menunjukkan ukuran perusahaan

berpengaruh positif terhadap struktur modal, hal yang sama diungkapkan oleh

Saputri dan Margaretha (2014) yang mengatakan ukuran perusahaan berpengaruh

positif signifikan terhadap struktur modal. Hal ini tidak sependapat oleh

penelitian yang dilakukan Nugroho (2014) yang mengatakan ukuran perusahaan

berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal, sedangkan Joni dan Lina

(2010) berpendapat bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap

struktur modal.

2.3.3. Operating Leverage

Operating Leverage menurut Horne dan Wachowicz (1998) adalah persentase

perubahan dalam laba operasional perusahaan (EBIT) akibat dari 1% perubahan

dalam output (penjualan). Sedangkan menurut Riyanto (2001) adalah penggunaan

aktiva atau operasi perusahaan yang disertai dengan biaya tetap. Operating

Leverage yang menguntungkan kalau pendapatan setelah dikurangi biaya

variabel (Contribution to Fixed cost) lebih besar dari biaya tetapnya. Oleh sebab

itu operating leverage adalah seberapa jauh perubahan tertentu dari volume

penjualan berpengaruh terhadap laba operasi bersih. Dalam suatu perusahaan

tingkat operating leverage pada suatu tingkat hasil akan ditunjukan oleh
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perubahan dalam volume penjualan yang mengakibatkan adanya perubahan yang

tidak proporsional dalam laba atau rugi operasi.

Operating leverage memiliki arah hubungan yang positif berarti semakin besar

EBIT maka akan berpengaruh terhadap struktur modal yang semakin besar. Pada

dasarnya operating leverage terjadi pada saat perusahaan dalam usahanya

menggunakan aktiva tetap yang menimbulkan biaya tetap, sehingga perusahaan

perlu memperhatikan faktor operating leverage dalam membuat keputusan

keuangan yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa operating laverage

berpengaruh secara nyata terhadap struktur modal. Hasil ini sesuai dengan teori

yang dikemukakan oleh Brigham dan Houston (2006) bahwa jika hal-hal yang

lain dianggap sama, perusahaan dengan operating leverage yang lebih sedikit

memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menerapkan leverage keuangan

karena perusahaan tersebut akan memiliki risiko bisnis yang lebih kecil. Tingkat

pengungkit operasi memiliki pengaruh terhadap risiko bisnis keseluruhan

perusahaan. Untuk menurunkan risiko perusahaan yaitu dengan mengurangi

penggunaan hutang.

Operating leverage timbul pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang

memiliki biaya-biaya operasi tetap. Operating leverage mencerminkan pengaruh

besarnya biaya tetap terhadap laba perusahan. Dalam suatu perusahaan tingkat

operating leverage pada suatu tingkat hasil akan ditunjukkan oleh perubahan

dalam volume penjualan yang mengakibatkan adanya perubahan yang tidak
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proporsional dalam laba atau rugi operasi (Riyanto, 2001). Operating leverage

dinyatakan signifikan terhadap struktur modal (Riyanto, 2001).

Penelitian terdahulu yang menyatakan operating leverage berpengaruh positif

signifikan terhadap struktur modal adalah Winahyuningsih, Sumekar, dan

Prasetyo (2011) sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sumani (2012).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suranta dan Mediastuty (2003)

menunjukkan bahwa Operating Leverage berpengaruh negatif dan tidak

signifikan terhadap struktur modal.

2.4. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti Judul Peneliti Variabel
Independen

Hasil Penelitian

Joni dan Lina
(2014)

Faktor-faktor yang
Mempengaruhi
Struktur Modal

Pertumbuhan
aktiva
Ukuran
perusahaan
Profitabilitas

Risiko bisnis

Deviden

Struktur
aktiva

Positif
Signifikan
Tidak
berpengaruh
Negatif
signifikan
Tidak
berpengaruh
Tidak
berpengaruh
Positif
signifikan

Maidera Elsa Dwi
Putri (2012)

Pengaruh
Profitabilitas, Struktur
Aktiva dan Ukuran
Perusahaan terhadap
Struktur Modal pada

Profitabilitas

Struktur
aktiva
Ukuran

Positif tidak
signifikan
Positif
signifikan
Positif
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Perushaan Manufaktur
Sektor Industri

Makanan dan
Minuman yang
terdaftar di BEI

perusahaan signifikan

Mei Ryanni Lutfi
Bella Saputri dan
Farah Margaretha
(2014)

Faktor-faktor yang
Memepengaruhi
Struktur Modal pada
Perusahaan
Manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia

Profitabilitas

Ukuran
perusahaan
Aset
berwujud
Pertumbuhan
perusahaan

Negatif
signifikan
Positif
signifikan
Positif
signifikan
Tidak
berpengaruh

Winahyuningsih,
sumekar dan
Prasetyo (2011)

Analisis Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi
Struktur Modal Pada
Perusahaan
Manufaktur yang Go
Public di BEI

Pertumbuhan
penjualan
Profitabilitas

Operating
leverage
Struktur
aktiva

Positif
signifikan
Positif
signifikan
Positif
signifikan
Negatif
signifikan

Sumani (2012) Analisis Struktur
Modal dan Beberapa
Faktor yang
Mempengaruhinya
pada Perusahaan
Manufaktur di Bursa
Efek Indnesia

Kebijakan
deviden
Profitabilitas

Operating
leverage
Ukuran
perusahaan
Pertumbuhan
perusahaan

Positif
signifikan
Positif
Signifikan
Positif
signifikan
Negatif
signifikan
Negatif
signifikan

Hall et.al (2002) Industry Effect on the
Determinants of
Unquoted SME’s
Capital Structure

Profitabilita

Ukuran
perusahaan
Pertumbuhan
penjualan
Umur
perusahaan

Positif
signifikan
Positif
Signifikan
Positif
signifikan
Positif
signifikan
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Nurcahyo
Nugroho (2014)

Pengaruh
profitabilitas,
pertumbuhan
penjualan, ukuran
perusahaan, umur
perusahaan terhadap
struktur modal usaha
mikro kecil dan
menengah

Profitabilitas

Pertumbuhan
penjualan
Ukuran
perusahaan
Umur
perusahaan

Positif
signifikan
Positif
signifikan
Negatif
signifikan
Positif
signifikan

I Putu Arya Ditha
Wardana dan
Gede Mertha
Sudiarta (2015)

Pengaruh likuiditas,
ukuran perusahaan,
resiko bisnis dan usia
perusahaan terhadap
struktur modal pada
industri pariwisata di
BEI 2011-2013

Likuiditas

Ukuran
perusahaan
Resiko bisnis

Usia
perusahaan

Negatif
signifikan
Negatif
signifikan
Positif
signifikan
Negatif
signifikan

2.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

2.5. Hipotesis

Berdasarkan tujuan, landasan teori serta kerangka pemikiran teoritis, maka

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

UMUR
PERUSAHAAN

UKURAN

PERUSAHAAN

OPERATING

LAVERAGE

STRUKTUR
MODAL
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1. Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Struktur Modal

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hall et.al (2000) umur

perusahaan berpengaruh positf signifikan terhadap struktur modal, penelitian

yang sama dilakukan oleh Nugroho (2014). Namun tidak sama dengan penelitian

yang dilakukan oleh Wardana dan Sudiarta (2015) dan Ramlall (2009) yang

mengatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap

struktur modal.

H1: Umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur

modal.

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) menunjukkan ukuran perusahaan

berpengaruh positif terhadap struktur modal, hal yang sama diungkapkan oleh

Saputri dan Margaretha (2014) yang mengatakan ukuran perusahaan berpengaruh

positif signifikan terhadap struktur modal. Hal ini tidak sependapat oleh

penelitian yang dilakukan Nugroho (2014) yang mengatakan ukuran perusahaan

berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal, sedangkan Joni dan Lina

(2010) berpendapat bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap

struktur modal.

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur

modal
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3. Pengaruh Operating Leverage Terhadap Struktur Modal

Penelitian terdahulu yang menyatakan operating leverage berpengaruh positif

signifikan terhadap struktur modal adalah Winahyuningsih, Sumekar, dan

Prasetyo (2011) sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sumani (2012).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suranta dan Mediastuty (2003)

menunjukkan bahwa operating leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan

terhadap struktur modal.

H3: Operating Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur

modal



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Pengumpulan data

3.1.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang

diproleh dari data laporan tahunan (annual report) dari perusahaan makanan dan

minuman dalam periode 2010-2014. Data bersumber pada Bursa Efek Indonesia

(IDX) atau dapat dilihat pada situs resminya yaitu www.idx.co.id, buku, jurnal,

internet dan lain-lain yang berhubungan dengan aspek penelitian sebagai upaya

memproleh data yang valid.

3.1.2. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman. Dalam

penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah purpossive

sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu

(Sugiyono, 2009:60). Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam pengambilan

sampel dalam penelitian ini adalah harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
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1. Merupakan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia selama periode 2010-2014, jika perusahaan baru terdaftar padatahun

tersebut atau delisting pada tahun tersebut maka perusahaan tidak dapat

dijadikan sampel.

2. Mengeluarkan laporan keuangan tahunan lengkap dan telah diaudit oleh

akuntan publik selama periode 2010-2014.

3. Tidak mengalami kerugian selama tiga tahun berturut-turut selama periode

tersebut.

Elemen populasi yang dipilih sebagai subjek sampel adalah tidak terbatas

sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat

dan mudah. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan

akhir tahun dengan periode yang diteliti dari tahun 2010-2014 yang diambil dari

Indonesia Capital Market Directory.

3.2. Definisi Operasional Variabel

3.2.1. Variabel Independen (X)

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

3.2.1.1. Umur Perusahaan

Umur perusahaan dalam penelitian ini menggunakan dari tahun  perusahaan itu

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Owusa dan Ansah, 2000).

UMUR = (Tahun Penelitian – Tahun Pendirian Perusahaan)
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3.2.1.2 Ukuran Perusahaan (X2)

Ukuran perusahaan adalah perusahaan yang mempunyai saham yang besar, dan

setiap penambahan lembar sahamnya hanya berpengaruh kecil terhadap

kemungkinan hilang kontrol dari pihak dominan terhadap perusahaan yang

bersangkutan (Riyanto, 2001: 299). Dalam penelitian ini ukuran perusahaan

dihitung dengan rumus:

SIZE = Ln (TOTAL ASET)

Keterangan:
SIZE = Ukuran perusahaan
Ln = Natural logaritma
Total Aset = Total aset perusahaan

3.2.1.3. Operating Leverage (X3)

Operating leverage dalam hal ini merupakan rasio antara volume penjualan

terhadap perubahan EBIT. Diukur dengan menggunakan Degree of Operating

Leverage (DOL) (Weston & Copeland, 1996).

% Δ EBIT
DOL =

% Δ Penjualan
Keterangan :
DOL = Degree of Operating Leverage
EBIT = % Laba Sebelum Pajak
% Δ = % Perubahan Penjualan

3.2.2. Variabel Dependen (Y)

Struktur modal adalah pembelanjaan permanen yang mencerminkan perimbangan

antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri (Riyanto, 2001: 22). Rasio

stuktur modal dapat dihitung dengan rumus:
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Hutang Jangka Panjang
Struktur Modal =

Modal Sendiri

Keterangan:
Struktur Modal = Struktur modal perusahaan
Hutang Jangka Panjang = Total hutang jangka panjang perusahaan
Modal Sendiri = Total modal sendiri perusahaan

3.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh antara umur perusahaan, ukuran perusahaan

dan operating leverage terhadap struktur modal pada perusahaan makanan dan

minuman yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan metode analisis

regresi linier berganda dengan menggunakan program komputer (software) SPSS

versi 17.0 dan Microsoft Excel 2007. Berikut adalah metode yang digunakan

dalam menganalisis data pada penelitian ini:

3.3.1. Statistik Deskriptif

Penggunaan statistik deskriptif variabel penelitian dimaksudkan untuk

memberikan penjelasan yang memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan

hasil analisis data dan pembahasannya. Statistik deskriptif berhubungan dengan

pengumpulan dan peringkasan data serta penyajiannya yang biasanya disajikan

dalam bentuk tabulasi bak secara grafik dan atau numerik. Statistik deskriptif

memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar

deviasi, nilai maksimum dan minimum (Ghozali, 2011: 19).
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3.3.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu melakukan pengujian

asumsi klasik untuk memenuhi sifat estimasi regresi. Maka uji yang dilakukan

meliputi:

3.3.2.1. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data

mengikuti atau mendekati distribusi normal. Data yang baik adalah data yang

mempunyai pola seperti distribusi normal (tidak menceng ke kiri atau ke kanan).

Hal ini juga dinyatakan Imam (2005: 110) bahwa data harus memilikidistribusi

normal. Salah satu uji yang bisadigunakan untuk menguji normalitas data

adalahKolmogorof-Smirnov test. Uji normalitas menggunakan uji statistik non

parametrik Kolmogorov-Smirnov merupakan uji normalitas menggunakan fungsi

distribusi kumulatif. Nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal jika K

hitung < K tabel atau nilai Sig. >alpha (Suliyanto, 2011: 75).

3.3.2.2. Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinieritas adalah menguji apakah pada sebuah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar-variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka

dinamakan terdapat problem Multikolinearitas (Multiko). Ghozali (2011:106)

mengukur multikolinieritas dapat dilihat dari nilai TOL (Tolerance) dab VIF

(Varian Inflation Factor). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan

adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai

VIF ≥ 10. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian multikolinieritas adalah:
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a) Ho: VIF > 10, terdapat multikolinieritas

b) H1: VIF < 10, tidak terdapat multikolinieritas

3.3.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi tersebut

terjadi heteroskedastisitas, yang bertujuan untuk mengetahui terjadinya varian

tidak sama untuk variabel bebas yang berbeda. Model regresi yang baik adalah

yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilihat sebaran titik pada

grafik scatterplot dari grafik scatterplot jika terlihat titik-titik menyebar secara

acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka disimpulkan

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

3.3.2.4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu uji formal yang paling

populer untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin-Watson, dasar

pengambilan keputusan ada tidaknya gejala autokorelasi adalah (Ghozali,

2011:111)
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Tabel 3.1

Tabel DW

3.4. Uji Hipotesis

Dari perhitungan dengan SPSS 17.0 akan diperoleh keterangan atau hasil Uji F

untuk menjawab perumusan masalah penelitian. Berikut ini keterangan yang

berkenaan dengan hal tersebut yaitu sebagai berikut:

3.4.1. Uji-F

Menurut Nachrowi & Usman (2006: 17) Uji-F digunakan untuk menguji

koefisien bersama-sama, sehingga nilai dari koefisien regresi tersebut dapat

diketahui secara bersama. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model

regresi dapat digunakan untuk mempengaruhi variabel dependen secara simultan

atau tidak, dengan kriteria pengujian tingkat signifikan α = 0,10. Kriteria

penilaiannya sebagai berikut: Jika nilai signifikan < 0,10 berarti terdapat

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama, jika nilai

signifikan > 0,10 berarti tidak terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel

terikat secara bersama-sama. Kemudian membandingkan F hitung dengan F

tabel. Jika nilai F hitung >F tabel maka hal ini berarti variabel bebas mampu

menjelaskan variabel terikat secara bersamasama.

Hipotesis nol Keputusan Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl
Tidak ada autokorelasi positif No desicison dl ≤ d ≤ du
Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 - dl < d < 4
Tidak ada korelasi negatif No desicison 4 - du ≤ d ≤ 4 - dl
Tidak ada autokorelasi , positif atau negatif Tidak ditolak du < d < 4 - du
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Adapun cara pengujian baik dalam regresi sederhana maupun regresi berganda

sama, yaitu dengan menggunakan suatu tabel yang disebut dengan Tabel

ANOVA (Analysis of Variance) melalui bantuan program SPSS versi 17.0. Dari

hasil output SPSS, uji-F dapat dilihat nilai F pada tabel ANOVA. Pengujian ini

dilakukan dengan uji-F pada confident level 95% dan tingkat kesalahan analisis

(α) 10% dengan ketentuan degree of freedom (df1) = k–1, degree of freedom

(df2) = n-k.

3.4.2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel

dependen dengan variabel independen. Tujuan regresi linier berganda adalah

memprediksi besar variabel tergantung (dependent variabel) menggunakan data

dari dua atau lebih variabel bebas (independent variabel) yang sudah diketahui

besarnya. Bila hanya ada satu variabel dependen dan satu independen, disebut

analisis regresi sederhana. Sedangkan apabila terdapat beberapa variabel

independen, analisisnya disebut dengan analisis regresi berganda.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda karena menggunakan tiga

variabel bebas yaitu umur perusahaan (X1), ukuran perusahaan (X2), operating

leverage (X3) serta satu variabel terikat yaitu struktur modal yaitu DER (Y),

maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut:
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Y = α + βX1 + βX2 + βX3 + e

Keterangan :
Y = Struktur Modal
α = Intercept
βX1 = Umur Perusahaan
βX2 = Ukuran Perusahaan
βX3 = Operating Leverage
e = Tingkat kesalahan atau gangguan (Error)

3.4.3. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien Determinasi (R2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar

kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai R Square

berada diantara 0 – 1, semakin dekat nilai R2 dengan 1 maka garis regresi yang

digambarkanmenjelaskan 100% variasi dalam Y. Sebaliknya, jika nilai R2 sama

dengan 0 atau mendekatinya maka garis regresi tidak menjelaskan variasi dalam

Y (Ghazali, 2011: 97).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil uraian pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, operating

leverage terhadap struktur modal pada perusahaan makanan dan minuman, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian secara persial menunjukkan bahwa:

a) Hipotesis pertama (H1) didukung yang berarti bahwa perusahaan yang

lebih lama berdiri lebih mudah memperoleh pinjaman dari pada

perusahaan yang baru berdiri karena bank memiliki data keteptan

membayar hutang perusahaan.

b) Hipotesis kedua (H2) tidak didukung yang berarti bahwa perushaan

besar belum tentu mempunyai akses yang lebih mudah untuk

memperoleh pendanaan dari pasar modal dibandingkan dengan

perusahaan kecil.

c) Hipotesis ketiga (H3) didukung yang berarti bahwa perusahaan

mempunyai DOL yang tinggi, tingkat penjualan yang tinggi akan

menghasilkan pendapatan yang tinggi.
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2. Hasil dari determinasi R2 diperoleh hasil 0.225. Hal ini berarti bahwa

struktur modal dapat dijelaskan oleh umur perusahaan, ukuran perusahaan,

operating leverage sebesar 22.5%, sedangkan sisanya 77.5% dapat

dijelaskan oleh variabel lain diluar model misalnya, struktur aktiva,

profitabilitas, tingkat pertumbuhan penjualan, sikap manajemen, kondisi

internal perusahaan dan pajak.

5.2. Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa keterbatasan

dalam penelitian ini:

 Populasi pada penelitian ini hanya menggunakan perusahaan makanan dan

minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010-2014.

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya umur perusahaan,

ukuran perusahaan, operating leverage sehingga tidak dapat memprediksi

indikator lainnya.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka dapat diberikan

beberapa saran sebagai berikut:
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1. Berdasarkan hasil penelitian ini, perusahaan harus memperhatikan atau

memperhitungkan struktur modal perusahaan. Apakah perusahaan tersebut

dibiayai dengan hutang atau laba sendiri berupa laba ditahan.Apabila

perusahaan menggunakan modal sendiri berarti perusahaan memperoleh

laba yang baik maka perusahaan bisa mengunakan modal internal untuk

memenuhi struktur modalnya. Apabila struktur modal menurun, dengan ini

perusahaan bisa meningkatkan jumlah aktiva perusahaan melalui

penggunaan hutang jangka panjang, Maka hal ini dapat meningkatkan

struktur modal.

2. Bagi peniliti selanjutnya, dengan penelitian ini diharapkan peneliti

selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut berkaitan dengan

faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal seperti stabilitas

penjualan, tingkat pertumbuhan, pajak, dan lainnya.
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