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ABSTRAK

PENGARUH STRUKTUR MODAL, LIKUIDITAS, DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA

PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR KOSMETIK DAN
KEPERTUAN RUMAH TANGGA YANG TERDAFTAR

DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
PERIODE 2008-2015

Oleh

Dwiputri Apriani Hardianti

Penelitain ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari struktur modal,
likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor
manufaktur subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2008-2015. Variabel yang digunakan untuk
mengukur struktur modal adalah debt to equity ratio (DER), variabel likuiditas
diukur dengan current ratio (CR), dan ukuran perusahaan dilihat dari total
penjualan. Variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan
perusahaan yaitu return on equity (ROE). Populasi penelitian ini adalah
perusahaan sektor manufaktur subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga
yang terdaftar di BEI Periode 2008-2015 dengan total 6 perusahaan. Dengan
menggunakan metode purposive sampling diambil sampel 4 perusahaan. Teknik
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis
dan juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, dengan tingkat
signifikansi alpha 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel struktur
modal (DER) memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE. Variabel likuiditas
(CR) tidak berpengaruh terhadap ROE, sedangkan variabel ukuran perusahaan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE.

Kata kunci : Debt to equity ratio (DER), current ratio (CR), ukuran perusahaan,
total penjualan, return on equity (ROE).



ABSTRACT

EFFECT OF CAPITAL STRUCTURE, LIQUIDITY, AND FIRM SIZE TO
FINANCIAL PERFORMANCE OF MANUFACTURING COMPANY

SUBSECTORS OF THE COSMETICS AND HOUSEHOLD PURPOSES
LISTED IN THE INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX)

PERIOD 2008 - 2015

By

Dwiputri Apriani Hardianti

The purpose of this study is to find the effect of capital structure, liquidity, and
firm size to financial performance of manufacturing company subsectors of
cosmetics and household purposes listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX)
period 2008-2015. Variable that are used to measure the capital structure are
debt to equity ratio (DER), liquidity variables measured by the current ratio (CR),
and firm size views of total sales. Variable used to measure company’s financial
performance is return on equity (ROE). Population of this study is manufacturing
company subsector of cosmetics and household purposes in Indonesia Stock
Exchange (IDX) with study period 2010-2014, totaling 6 companies. With dashed
using a purposive sample of 4 companies. The analysis technique used multiple
linear regression analysis and hypothesis test and also performed classical
assumption which include normality test, multicollinearity, heteroscedasticity test
and autocorrelation test, used with significant level of 5% alpha. The results
showed that the variable capital structure (DER) has significant effect on ROE.
Liquidity variables (CR) has no effect the ROE, while firm size variable has
significant effect on ROE.

Keyword: Debt to equity ratio (DER), current ratio (CR), firm size, total sales,
return on equity (ROE)
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha dan perkembangan perekonomian yang semakin

pesat mendorong para pesaing bisnis untuk dapat meningkatkan kinerja

perusahaannya. Pada umumnya perusahaan didirikan untuk memperoleh laba

maksimum dan dengan biaya tertentu guna meningkatkan kesejahteraan para

pemilik saham, hal ini mendorong seorang manajer keuangan untuk dapat

memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Bidang

manajemen keuanagan dalam suatu perusahaan merupakan hal mendasar dalam

oprasional perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan laba dan nilai

perusahaan, semakin tinggi nilai perusahaan menggambarkan bahwa semakin

sejahtera pula para pemegang sahamnya. Kegiatan operasional suatu perusahaan

membutuhkan modal baik untuk kegiatan jangka panjang maupun jangka pendek.

Modal kerja yang digunakan suatu perusahaan dapat menjadi penunjang

dalam kegiatan operasional perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas. Industri

manufaktur merupakan industri yang banyak diminati oleh investor untuk

berinvestasi.Industri kosmetik dan keperluan rumah tangga saat ini merupakan

salah satu industri yang sedang mengalami pertumbuhan. Melemahnya

perekonomian nasional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja
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industri kosmetik dan keperluan rumah tangga nasional.Tingginya tingkat

permintaan terhadap produk kosmetik dan keperluan rumah tangga membuat

industri ini mengalami pertumbuhan hingga 15% (KEMENPRIN, berita industri

2016).

Tingginya tingkat permintaan juga diikuti dengan banyaknya produk impor

baik legal maupun ilegal yang masuk ke Indonesia, hal ini membuat persaingan di

dalam industri kosmetik dan keperluan rumah tangga menjadi semakin ketat.

Kondisi ini membuat para pelaku usaha berusaha untuk meningkatkan produknya

guna menarik konsumen agar tetap dapat bersaing dan memperoleh laba.

Banyaknya produk-produk impor yang masuk ke Indonesia membuat para pesaing

bisnis dapat meningkatkan kinerja perusahaannya agar tetep dapat bertahan dan

bersaing di industri.Meningkatnya minat masyarakat akan kosmetik dan keperluan

rumah tangga menjadi penilaian para investor yang akan menanamkan

investasinya di industri manufaktur khususnya subsektor kosmetik dan keperluan

rumah tangga melalui pasar atau bursa saham di Indonesia. Berdasarkan catatan di

Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat 6 (enam) perusahaan kosmetik dan keperluan

rumah tangga yang terdaftar, yang ditunjukkan dalam Tabel 1.1

TABEL 1.1  DAFTAR PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR
KOSMETIK & KEPERLUAN RUMAH TANGGA

No Kode Saham Nama Emiten Tanggal IPO
1. ADES PT Akasha Wira International Tbk 13 Juni 1994
2. KINO PT Kino Indonesia Tbk 11 Desember 2015
3. MBTO PT Martina Berto Tbk 13 Januari 2011
4. MRAT PT Mustika Ratu Tbk 27 Juli 1995
5. TCID PT Mandom Indonesia Tbk 23 September 1993
6. UNVR PT Unilever Indonesia Tbk 11 Januari 1982

Sumber:sahamok.com
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Struktur modal adalah perbandingan atau perimbangan pendanaan jangka

panjang perusahan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang

terhadap modal sendiri (Riyanto, 2001). Menurut Sartono (2001) struktur modal

(capital structur) merupakan perimbangan jumlah hutang jangka pendek yang

bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa,

sedangkan menurut Arifin (2007) struktur modal (capital structure) merupakan

kombinasi hutang dan ekuitas dalam struktur keuangan jangka panjang

perusahaan. Beberapa pendapat di atas menjelaskan bahwa struktur modal

merupakan penggunaan komponen hutang jangka panjang yang digunakan untuk

mendanai kegiatan operasional perusahaan.

Pengambilan keputusan mengenai struktur modal oleh manajer keuangan

akan mempengaruhi kinerja perusahaan untuk mendapatkan laba. Perubahan

struktur modal akan mempengaruhi tingkat risiko pada biaya pendanaan yang

dihadapi perusahaan dalam permodalan, sehingga seorang manajer harus

mengambil langkah yang tepat untuk menentukan struktur modalnya.

Perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang diharapkan membutuhkan

dana yang dijadikan sebagai modal. Modal yang dibutuhkan perusahaan dapat

berasal dari luar maupun dari dalam perusahaan. Perusahaan yang menggunakan

lebih banyak hutang berarti memperbesar risiko yang ditanggung pemegang

saham serta memperbesar tingkat pengembalian investasi (Brigham dan Houston,

2001). Semakin banyak hutang perusahaan, maka akan semakin menurunkan

likuiditas perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas kecil membuat nilai

perusahaan di mata investor kurang baik, sebaliknya perusahaan yang memiliki

tingkat likuiditas tinggi maka akan semakin baik, karena perusahaan mampu
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untuk membayar hutangnya tepat waktu. Rasio likuiditas merupakan rasio yang

menggambarkan kumpulan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban

jangka pendek (Kasmir, 2012), artinya perusahaan mampu membayar hutang

jangka pendeknya pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva yang ada

terutama aktiva lancar.

Perusahaan dengan likuiditas yang meningkat maka menunjukkan banyak

dana yang menganggur, sehingga mengakibatkan tingkat aktivitas perusahaan

akan menurun. Total aktiva yang dimiliki perusahaan dapat menggambarkan besar

kecilnya perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dianggap mampu

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, karena perusahaan yang besar

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan penjualan dan mengelola

aset yang dapat memperoleh laba.

Ukuran perusahaan dilihat dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan yang

dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan atau dapat dilihat dari

total penjualan perusahaan, jika perusahaan memiliki total asset yang besar, pihak

manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan asset yang ada diperusahaan

tersebut, dan jika perusahaan memiliki total penjualan yang besar artinya

perusahaan dapat mengelola persediaannya dengan baik yang dapat menghasilkan

laba. Menurut Lin dalam Fachrudin (2011) menemukan bahwa ukuran perusahan

berpengaruh positif terhadap kinerja, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan

besar lebih menjanjikan kinerja yang baik, sedangkan penelitian Huang dalam

Fachrudin (2011) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan

terhadap kinerja perusahaan Taiwan yang berada di China.
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TABEL 1.2  RATA-RATA DER, CR DAN SIZE PERUSAHAAN
MANUFAKTUR SUBSEKTOR KOSMETIK DAN
KEPERLUAN RUMAH TANGGA PERIODE 2008-2015

No. Perusahaan
Variabel

DER (%) CR (%) Size

1.
PT Akasha Wira International Tbk
(ADES)

68,47 177,22 12,67

2.
PT Mustika Ratu Tbk
(MRAT)

20,23 584,96 12,86

3.
PT Mandom Indonesia Tbk
(TCID)

18,91 700,84 14,37

4.
PT Unilever Indonesia Tbk
(UNVR)

169,43 78,61 17,02

Sumber: idx.co.id (diolah oleh penulis)

Tabel 1.2 menunjukkan tingkat rata-rata besarnya proporsi hutang dalam

suatu perusahaan, besarnya kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban

lancarnya pada saat jatuh tempo, dan ukuran perusahaan yang dilihat dari total

penjualan. PT Akasha Wira International Tbk (ADES) memiliki ukuran

perusahaan terkecil dalam subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga

dengan log natural dari total penjualan sebesar 12,67. Perusahaan yang memiliki

proporsi hutang yang tinggi adalah UNVR, yaitu dengan DER sebesar 167,43%

yang artinya perusahaan lebih banyak menggunakan hutang sebagai sumber

modalnya yang dapat menurunkan likuiditas perusahaan. Tingginya debt to equity

ratio menyebabkan current ratio dari UNVR memiliki persentasi yang kecil yaitu

sebesar 78,61%, namun UNVR juga merupakan perusahaan dengan size terbesar

yaitu 17,02. Debt to equity ratio PT Mandom Indonesia Tbk (TCID) sebesar

18,91% yang artinya TCID memiliki persentasi rata-rata DER terkecil di

subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga. Kecilnya proporsi rata-rata

hutang dalam struktur modal TCID membuat likuiditas perusahaan menjadi tinggi



6

yaitu dengan CR sebesar 700,84%.

Penambahan atau pengurangan jumlah hutang dan ekuitas yang dilakukan

perusahaan akan berpengaruh terhadap laba dan likuiditas perusahaan.

Penggunaan dari masing-masing jenis modal mempunyai pengaruh yang berbeda

terhadap kegiatan operasional perusahaan. Menurunnya laba perusahaan dapat

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan berpengaruh

positif terhadap perkembangan dan profitabilitas perusahaan, serta dapat menjadi

ukuran suatu perusahaan untuk dapat bertahan atau memperoleh keunggulan

bersaing dalam bisnis. Kinerja perusahaan memperlihatkan sejauh mana

perusahaan mampu memberikan keuntungan dari aset, investasi, maupun ekuitas

serta menggambarkan sehat atau tidak sehatnya suatu perusahaan. Kinerja

keuangan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur

keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba (Sucipto,

2003).

Menurut Brigham & Houston (2001) kinerja keuangan didefinisikan sebagai

prestasi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu menghasilkan

keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan merupakan alat ukur

keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba suatu perusahaan. Laba yang

dihasilkan perusahaan dipengaruhi oleh seberapa besar penjualan yang dilakukan

perusaaan dan seberapa besar biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam kegiatan

operasionalnya. Mengukur kinerja keuangan dapat menggunakan perhitungan

beberapa rasio. Salah satu rasio yang dapat dijadikan sebagai ukuran perusahaan

adalah Return on Equity (ROE). Menurut Jones dalam penelitian Fachrudin

(2011), ROE adalah ukuran profitabilitas perusahaan penting yang mengukur
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pengembalian untuk pemengang saham. Rasio ini menunjukkan kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian ekuitas para

pemegang saham, dimana semakin besar tingkat ROE maka kinerja perusahaan

semakin baik.

TABEL 1.3  DATA KINERJA KEUANGAN (ROE) PERUSAHAAN
MANUFAKTUR  SUBSEKTOR KOSMETIK DAN
KEPERLUAN RUMAH TANGGA PERIODE 2008-2015.

Tahun
Perusahaan

ADES
(%)

MRAT
(%)

TCID
(%)

UNVR
(%)

2008 -29,30 7,34 14,07 77,64
2009 23,92 6,64 14,15 82,08
2010 31,70 7,50 13,86 83,60
2011 20,57 7,77 13,72 113,13
2012 39,87 7,97 13,71 121,94
2013 21,02 -1,77 13,54 125,81
2014 10,49 1,92 13,58 124,39
2015 10,00 0,28 31,75 121,22

Sumber: idx.co.id (diolah oleh penilis)

Tabel 1.3 menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan

ROE. PT Akasha Wira International Tbk (ADES) memiliki tingkat ROE terbesar

pada tahun 2012 sebesar 39,87%. Pada tahun 2013-2015 perusahaan mengalami

penurunan sebesar 0,49% - 18,85%, hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan

untuk memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham menurun.Kinerja

keuangan terburuk adalah pada tahun 2008 dengan ROE sebesar -29,30%.

Kerugian juga dialami oleh MRAT pada tahun 2013 dengan ROE sebesar -1,77%,

hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu untuk memperoleh laba

yang tersedia bagi pemegang saham. MRAT memiliki kinerja keuangan terbaik
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dengan ROE sebesar 7,97% yaitu pada tahun 2012. TCID memiliki rata-rata ROE

pada tahun 2011-2014 sebesar 13% dan pada tahun 2015 ROE perusahaan

meningkat hingga 18,16%. Kinerja keuangan TCID mengalami penurunan dari

tahun 2009-2013, sedangkan UNVR memiliki kinerja keuangan yang meningkat

dari tahu 2008-2013. Return on equity dari UNVR memiliki rata-rata sebesar

121,30% dan ROE tertinggi berada pada tahun 2013 yaitu sebesar 125,81%.

Pada penelitian terdahulu terdapat beberap perbedaan hasil mengenai struktur

modal, likuiditas, ukuran perusahaan dan kinerja keuangan. Pada penelitian

Fachrudin (2011) struktur modal berpengaruh positif dan hampir signifikan

terhadap kinerja keuangan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap

kinerja keuangan perusahaan. Penelitian Aminatuzzahra (2010) juga menunjukkan

hasil positif antara variabel CR, DER terhadap ROE. Penelitian Ardiatmi (2014)

menunjukkan hasil variabel current ratio berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap ROE, debt to equity ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap

ROE, dan size perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE,

sedangkan debt to equity ratio ditemukan berpengaruh negatif terhadap kinerja

keuangan dengan ukuran ROE dalam penelitian Holiwono (2016).

Beberapa perbedaan pendapat di atas membuat penulis tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan

terhadap kinerja keuangan. Variabel pengukuran struktur modal yang digunakan

oleh penulis adalah Debt to Equity Ratio (DER), variabel likuiditas dihitung

dengan Current Ratio (CR), dan ukuran perusahaan atau size dilihat dari total

penjualan. DER merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan persentase

hutang yang terdapat pada modal. CR adalah rasio yang mengukur persentase
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kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset

lancar, sedangkan total penjualan merupakan perhitungan yang menggambarkan

besar kecilnya ukuran suatu perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengajukan

penelitian yang berjudul “Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, dan Ukuran

Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur

Subsektor Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga Yang Terdaftar Di

Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2008-2015”

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh struktur modal, likuiditas, dan

ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan atau profitabilitas yang

di ukur dengan ROE telah banyak dilakukan. Pada penelitian Fachrudin (2011)

struktur modal berpengaruh positif dan hampir signifikan terhadap kinerja

keuangan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

perusahaan. Sesuai dengan packing order theory dari Myers yang mengutamakan

sumber dana internal dari pada hutang, sehingga pengaruh hutang akan negatif

terhadap kinerja kauangan. Peneliti lain menemukan bahwa hubungan struktur

modal berpengaruh negatif dan signifikan pada nilai perusahaan dan ukuran

perusahaan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan (Dewi dan Wirajaya, 2013).

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Apakah struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan berpengaruh

terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur subsektor kosmetik dan

keperluan rumah tangga yang terdaftar di BEI periode 2008-2015 ?
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu

persyaratan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi, selain itu penelitian ini

bertujuan untuk menjawab permasalahan yang  telah dirumuskan pada rumusan

masalah di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal yang diukur dengan Debt to

Equity Ratio (DER) terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE) pada

perusahaan manufaktur subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga

yang terdaftar di BEI.

2. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas yang diukur dengan Current Ratio

(CR) terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE) pada perusahaan

manufaktur subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga yang terdaftar

di BEI.

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan yang dilihat dari total

penjualan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE) pada perusahaan

manufaktur subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga yang terdaftar

di BEI.

4. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal (DER), likuiditas (CR), dan

ukuran perusahaan (size) secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan

perusahaan (ROE) pada perusahaan manufaktur efek subsektor kosmetik

dan keperluan rumah tangga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
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1.3.2 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam dua aspek, yaitu manfaat

secara teoritis dan secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah

literatur dan referensi yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian lain

untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi mengenai pengaruh

struktur modal, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuanagan

perusahaan dengan variabel Return On Equity (ROE) .

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran sebagai acuan dan referensi bagi manajer keuanagan

perusahaan manufaktur subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga

dalam mengambil keputusan terkait dengan struktur modal, likuiditas,

penjualan dan kinerja keuangan perusahaan dalam meningkatkan

profitabilitas untuk memperkaya para pemegang saham. Bagi para kreditur

sebagai pengguna laporan keuangan penelitian ini dapat menjadi informasi

dalam menilai kinerja keuangan perusahaan yang dapat digunakan sebagai

pengambilan keputusan dalam memberikan kredit.
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II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Struktur modal

2.1.1.1 Pengertian struktur modal

Menurut Arifin (2007) struktur modal (capital structure) merupakan

kombinasi hutang dan ekuitas dalam struktur keuangan jangka panjang

perusahaan. Tidak seperti debt ratio atau leverage ratio yang hanya

menggambarkan rasio hutang dan ekuitas pada suatu saat tertentu, struktur modal

lebih menggambarkan target komposisi hutang dan ekuitas dalam jangka panjang

pada suatu perusahaan.

Struktur modal menurut Sartono (2001) merupakan perimbangan jumlah

hutang jangka pendek yang bersifat permanen, hutang jangka penjang, saham

preferen dan saham biasa. Struktur modal menurut Horne dan Wachowicz (2012)

adalah bauran (proporsi) pendanaan permanen jangka panjang perusahaan yang

ditunjukkan oleh hutang, ekuitas saham preferen dan saham biasa, sedangkan

Brigham dan Houston (2001) menyatakan struktur modal adalah bauran dari

hutang, saham preferen dan saham biasa.
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2.1.1.2 Pengukuran struktur modal

Struktur modal dapat diukur dengan beberapa cara, dalam penelitian ini

struktur modal dihitung dengan menggunakan debt to equity ratio. Debt to equity

ratio merupakan salah satu rasio dari solvabilitas atau leverage ratio. Laverage

ratio mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang (Husnan dan

Pujiastuti, 2006). Menurut Fahmi (2014) leverage ratio mengukur seberapa besar

perusahaan dibiayai dengan hutang. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan

menyebabkan perusahaan kesulitan membayar hutang karena perusahaan akan

masuk dalam katagori extreme leverage (hutang ekstrim) yaitu perusahaan

terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban

hutang tersebut. Leverage ratio menurut Prabansari dan Kusuma (2005) adalah

perbandingan yang dimaksud untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan

dibiayai dengan hutang.

Menurut Husnan dan Pujiastuti (2006) Debt to Equity Ratio (DER)

merupakan perbandingan antara hutang dengan modal sendiri. Debt to equity ratio

menurut Joel G. Sigel dan Jae K. Shim dalam Fahmi (2014) adalah ukuran yang

dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya

jaminan yang tersedia untuk kreditur. Theresa dalam Hartono (2013) menyatakan

debt to equity ratio merupakan salah satu rasio leverage yang bertujuan untuk

mengukur kemampuan dari modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk

keseluruhan hutang perusahaan. Harahap (2015) menyatakan rasio hutang atas

modal atau debt to equity ratio menggambarkan sejauh mana modal pemilik dapat

menutupi hutang-hutang kepada pihak luar (kreditur). Debt to equity ratio (DER)

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Harahap, 2015):
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Rumus DERDER = X 100%

2.1.2 Likuiditas

2.1.2.1 Pengertian likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan aset untuk diubah ke dalam bentuk tunai tanpa

adanya konsensi harga yang signifikan (Horne dan Wachowicz, 2012).

Menurut Brealy, Myers, dan Marcus (2008) likuiditas adalah kemampuan untuk

menjual aset guna mendapatkan kas pada waktu singkat. Menurut pecking order

theory, perusahaan yang mempunyai likuiditas yang tinggi akan cenderung tidak

menggunakan pembiayaan dari hutang, hal ini disebabkan perusahaan dengan

likuiditas yang tinggi mempunyai dana internal yang besar, sehingga perusahaan

tersebut akan lebih menggunakan dana internalnya.

Rasio likuiditas (liquidity ratio) digunakan untuk mengukur kemampuan

perusahaan untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Rasio ini

membandingkan liabilitas jangka pendek (atau lancar) dengan aktiva lancar yang

tersedia untuk memenuhi liabilitas tersebut. Rasio likuiditas menurut Kasmir

(2012) merupakan rasio yang menggambarkan kumpulan kemampuan perusahaan

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sedangkan menurut Harahap

(2015) rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.
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2.1.2.2 Current ratio (CR)

Salah satu dari rasio likuiditas yang paling umum dan sering digunakan

adalah rasio lancar (current ratio). Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan

liabilitas jangka pendek. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk

membayar liabilitas jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya

(Horne dan Wachowicz, 2012). Current ratio menurut Husnan (2013) adalah rasio

yang mengukur seberapa jauh aktiva lancar perusahaan bisa dipakai untuk

memenuhi kewajiban lancarnya.

Current ratio sendiri merupakan salah satu indikator dari rasio likuiditas. CR

merupakan rasio antara aktiva lancar dengan hutang lancar yang dimiliki oleh

perusahaan. Current ratio menurut Tangkilasan dalam Hartono (2013) dihitung

dengan aktiva lancar (current assets) dengan kewajiban lancar (current liability).

Menurut Husnan (2013) current ratio mengukur aktiva yang dimiliki perusahaan

dalam hutang lancar perusahaan. Rasio ini menunjukkan apakah sebuah

perusahaan bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar.

Rasio lancer dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Husnan, 2013):

Rumus Rasio Lancar (Current Ratio)Rasio Lancar = X 100%

2.1.3 Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan adalah peningkatan dari kenyataan bahwa perusahaan

besar akan memiliki kapitalisasi pasar yang besar, nilai buku yang besar dan laba
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yang tinggi, sedangkan pada perusahaan kecil akan memiliki kapitalisasi pasar

yang kecil, nilai buku yang kecil dan laba yang rendah (Wedari dalam Dewi dan

Wirajaya, 2013). Ukuran perusahaan (size) menggambarkan besar kecilnya suatu

perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata tingkat

penjualan dan rata-rata total aktiva. Semakin besar total aktiva maka semakin

besar pula ukuran suatu perusahaan. Semakin besar total aktiva maka

menunjukkan semakin besar pula modal yang ditanam, sementara semakin

banyak penjualan maka semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan,

dengan demikian ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang

dimiliki oleh perusahaan dan besarnya perputaran persediaan perusahaan

(Octavia, 2013).

Ukuran perusahaan menurut Brigham dan Houston (2001) adalah rata-rata

total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun,

dalam hal ini penjualan lebih besar dari biaya variabel dan biaya tetap, maka

akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak, sebaliknya jika penjualan lebih

kecil dari biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita

kerugian. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan total penjualan,

dengan rumus sebagai berikut (Brigham dan Houston, 2001) :

Rumus Ukuran Perusahaan :

Size = Ln Total Penjualan

2.1.4 Trade-off theory

Teori trade-off menyatakan bahwa perusahaan manyeimbangkan manfaat dari
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pendanaan dengan hutang (perlakuan pajak perseroan yang menguntungkan)

dengan suku bunga dan biaya kebangkrutan yang lebih tinggi. Trade-off theory

memprediksi perusahaan akan memilih hutang sebagai sumber dana asal manfaat

dari tambahan hutang masih lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya.

Penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan tetapi hanya sampai titik

tertentu, setelah titik tersebut penggunaan hutang justru menurunkan nilai

perusahaan karena kenaikan nilai keuntungan dari penggunaan hutang tidak

sebanding dengan kenaikan biaya financial distress dan agency cost. Menurut

teori trade-off, struktur modal yang optimal dapat dicapai dengan

menyeimbangkan keuntungan perlindungan pajak dengan beban biaya sebagai

penggunaan hutang yang semakin besar (Sjahrial, 2009).

2.1.5 Pecking order theory

Pecking order theory ditemukan oleh Myers pada tahun 1984 yang dibangun

berdasarkan asumsi dan temuan empiris tentang perilaku keuangan perusahaan

sebagai berikut (Arifin, 2007):

1. Kebijakan dividen yang bersifat “sticky” (tidak gampang naik maupun

turun). Manajer selalu berusaha menjaga agar dividen per lembar saham

tidak berubah meskipun terjadi fluktuasi yang bersifat temporer pada laba

perusahaan.

2. Perusahaan lebih menyukai sumber dana internal (laba ditahan dan

depresiasi) dibandingkan dengan sumber dana eksternal (hutang dan

ekuitas).

3. Jika harus memakai sumber dana eksternal maka perusahaan akan memilih
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sekuritas yang teraman.

4. Ketika kebutuhan dana eksternal cukup besar maka perusahaan akan

memilih menerbitkan sekuritas menurut urutan; hutang yang paling aman,

kemudian hutang yang berisiko tinggi, convertible securities, preferrend

stock, dan terakhir saham biasa.

Myers memberikan penjelasan atas temuan pecking order dengan landasan

asumsi adanya asymmetric information. Asymmetric information dapat diartikan

bahwa ketika manajer menemukan kesempatan investasi yang bagus (NPV-nya

tinggi), dia tidak dapat menyampaikan informasi tersebut ke investor luar kerena

investor luar tidak percaya.

2.1.6 Kinerja keuangan

2.1.6.1 Pengertian kinerja keuangan

Sutrisno (2009) menjelaskan pengertian kinerja keuangan perusahaan

merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam periode tertentu yang

mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Menurut Fahmi (2011)

kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana

suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan

pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar.

Sawir dalam Holiwono (2016) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah

prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang

mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut, sedangkan menurut

Kusumajaya (2011) menjelaskan kinerja keuangan perusahaan merupakan salah

satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu
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peralatan tertentu, berupa alat analisis.

Pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk

mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan

posisi kas tertentu, dengan pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat prospek

pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dari mengandalkan sumber

daya yang dimilikinya. Analisis kinierja keuangan merupakan suatu proses

pengkajian kinerja keuangan secara kritis, yang meliputi peninjauan data

keuangan, perhitungan, pengukuran, interpretasi, dan pemberian solusi terhadap

masalah keuangan  perusahaan  pada suatu periode tertentu (Hery, 2016). Pada

penelitian ini, peneliti menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengukur

kinerja keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis

yang digunakan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca

maupun laba rugi (Hery, 2016).

2.1.6.2 Return on equity (ROE).

Return on equity (ROE) adalah rasio yang membandingkan laba bersih

setelah pajak dengan ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang saham

perusahaan (Horne dan Wachowicz, 2012). Menurut Syamsuddin (2007) return

on equity adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya tingkat

pendapatan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang

saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka

investasikan di dalam perusahaan, sedangkan menurut Harahap (2015) ROE

merupakan rasio yang menunjukkan berapa persen diperoleh leba bersih bila

diukur dari modal pemilik.
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Sartono (2001) menyatakan return on equity atau return on net worth

mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang

saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar-kecilnya hutang

perusahaan, apabila proporsi hutang makin besar maka rasio ini juga akan makin

besar. ROE dihitung dengan rumus sebagai berikut (Sartono, 2001) :

Rumus ROEROE = X  100%

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitan terdahulu bertujuan sebagai acuan penulis untuk melakukan

penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh struktur

modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja, variabel-variabel yang

digunakan masih menunjukkan hasil yang beragam dalam hasil penelitian, objek

penelitian, variabel yang digunakan, bahkan alat analisis yang digunakan.

Penelitian Holiwono (2016) menggunakan sampel 8 perusahaan manufaktur

sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Penelitian Holiwono variabel

struktur modal diuji menggunakan debt to equity ratio, debt to assets ratio, dan

equity to assets ratio. Penelitian Holiwono menyatakan bahwa struktur modal

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, hanya variabel DER yang

berpengaruh negatif.

Ardiatmi (2014) melakukan penelitian dengan variabel current ratio, debt to

equity ratio, total assets turnover, firm size, dan debt ratio teradap profitabilitas

perusahaan yang diukur dengan ROE. Penelitian menggunakan sampel 10
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perusahaan Manufaktur Food and Baverage yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2008-2012. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis

regresi linier berganda dan uji statistik-t dan juga dilakukan uji asumsi klasik yang

meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji

autokorelasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial current ratio

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE. Debt to equity ratio

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, total asset turnover tidak

berpengaruh terhadap ROE. Size perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap ROE dan debt ratio tidak berpengaruh terhadap ROE.

Penelitian Hartono (2013) dengan judul pengaruh current ratio dan debt to

equity ratio terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor logam dan

sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2013 dengan

variabel profitabilitas diukur dengan return on equity (ROE). Hasil penelitian

Hartono menunjukkan variabel current ratio berpengaruh positif dan signifikan

terhadap return on equity, dan debt to equity ratio juga berpengaruh positif

terhadap return on equity. Sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 10

perusahaan manufaktur sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI.

Metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen

dengan variabel dependen adalah metode regresi berganda, dan uji asumsi.

Primadati dan Eko P (2013) melakukan penelitian dengan variabel size,

leverage, dan growth terhadap kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan diukur

dengan ROA, ROE, dan Tobins’s Q. Sampel dalam penelitian ini adalah

perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2008-2011. Hasil

penelitian Primadati dan Eko P menunjukkan hasil signifikan positif antara
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variabel size terhadap ROA dan tidak ada hubungan size antara Tobins’s dan

ROE. Variabel leverage berpengaruh signifikan negatif teradap Tobins’s dan

ROA, serta tidak berpengarh terhadap ROE. Variabel growth tidak berpengaruh

terhadap kinerja perusahaan.

Fachrudin (2011) melakukan penelitian pengaruh struktur modal, ukuran

perusahaan dan agency cost terhadap kinerja perusahaan dengan populasi

perusahaan dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesai tahun 2009,

dan semua perusahaan yang terdaftar menjadi sampel penelitian. Metode statistika

yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil dari penelitian Fachrudin, yaitu

struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap agency cost,

sedangkan struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja

perusahaan, serta tidak terdapat pengaruh secara tidak langsung antara struktur

modal dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan melalui agency cost

sebagai intervening variable.

Penelitian Aminatuzzahra (2010) dengan judul Analisis Pengaruh Current

Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover, Net Profit Margin terhadap

ROE menunjukkan hasil CR, DER, TAT, dan NPM secara bersama-sama

berpengaruh signifikan positif terhadap ROE perusahaan manufaktur di BEI

periode 2005-2009. Pengujian secara parsial juga menunjukkan pengaruh positif

antara masing-masing variabel bebas terhadap ROE. Penelitian Aminatuzzahra

menggunakan sampel sebanyak 51 perusahaan dari populasi sebanyak 205

perusahaan manufaktur di BEI. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis

regresi berganda dengan uji hipotesis menggunakan uji t secara parsial, uji F

secara simultan dengan level of significance 5% dan uji koefisien determinasi.
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TABEL 2.1 RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU

No. Peneliti Lokasi
Penelitian

Metode
Penelitian

Variabel Hasil Penelitian

1. Holiwono
(2016)

Penelitian
dilakukan
pada
perusahaan
manufaktur
sektor
makanan dan
minuman yang
terdaftar di
BEI.

Penelitian
menggunaka-n
metode
analisis regresi
linear
berganda.

Variabel bebas :
Debt to euquity
ratio, debt to
assets ratio,
equity to assets
ratio
Variabel terikat
: Return on
equity

Variabel DER
berpengaruh
negatif dan
signifikan
terhadap kinerja
keuangan yang
diukur dengan
ROE,
sedangkan DAR
dan EAR
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap kinerja
keuangan
perusahaan.

2. Ardiatmi
(2014)

Penelitian
dilakukan
pada
perusahaan
Manufaktur
Food and
Baverage
yang terdaftar
di Bursa Efek
Indonesia
periode 2008-
2012.

Penelitian
menggunakan
analisis regresi
linier
berganda dan
uji statistik-t
dan juga
dilakukan uji
asumsi klasik

Variabel bebas :
Current Ratio ,
Debt to Equity
Ratio, Total
Asset Turnover,
Firm Size, dan
Debt Ratio
Variabel terikat
: return on
equity

Secara parsial
variabel current
ratio
berpengaruh
negatif dan
signifikan
terhadap ROE.
Debt to equity
ratio
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap ROE,
total asset
turnover tidak
berpengaruh
terhadap ROE.
Size perusahaan
berpengaruh
negatif dan
signifikan
terhadap ROE,
dan debt ratio
tidak
berpengaruh
terhadap ROE.

3. Primadati dan
Eko P
(2013)

Penelitian
dilakukan
pada
perusahaan
sektor

Penelitian
menggunak-an
metode
analisis regresi
linear

Variabel bebas :
Size, Leverage,
dan Growth
Variabel terikat
: Return on

Variabel size
berpengaruh
sinifikan positif
terhadap ROA
dan tidak ada
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Tabel 2.1 (lanjutan)

3. keuangan
yang terdaftar
di BEI periode
2008-2011.

berganda equity hubungan size
antara Tobins’s
Q  dan ROE.
Variabel
leverage
berpengaruh
signifikan
negatif teradap
Tobins’s dan
ROA, serta
tidak
berpengarh
terhadap ROE.
Variabel growth
tidak
berpengaruh
terhadap kinerja
perusahaan.

4. Fachrudin
(2011)

Penelitian
dilakukan
pada
perusahaan-
perusahaan
dalam industri
dasar dan
kimia yang
terdaftar di
Bursa Efek
Indonesia
tahun 2009.

Penelitian
menggunakan
metode
statistika
analisis jalur.

Variabel bebas :
Struktur Modal
(DER) Ukuran
Perusahaan, dan
Agency Cost
Variabel terikat
: ROE

Variabel
struktur modal
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap agency
cost, sedangkan
ukuran
perusahaan
berpengaruh
negatif dan
signifikan
terhadap agency
cost. Struktur
modal
berpengaruh
positif dan
hampir
signifikan
terhadap kinerja
perusahaan yang
diukur dengan
ROE. Ukuran
perusahhan dan
agency cost
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap ROE.

5. Hartono (2013) Penelitian
dilakukan
perusahaan
manufaktur
subsektor
logam dan
sejenisnya
yang terdaftar

Metode yang
digunakan
untuk adalah
metode regresi
berganda, dan
uji asumsi.

Variabel bebas :
Current Ratio
dan Debt To
Equity Ratio
Variabel terikat
: Return on
equity

Variabel CR
dan DER secara
parsial dan
bersama-sama
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap ROE.
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Tabel 2.1 (lanjutan)

di Bursa Efek
Indonesia
tahun 2009-
2013.

6. Aminatuzzahra
(2010)

Penelitian
dilakukan pasa
Perusahaan
Manufaktur
Go–Public di
BEI Periode
2005-2009

Teknik  atau
model analisis
yang
digunakan
adalah analisis
regresi
berganda dan
uji hipotesis
menggunaka-n
uji t secara
parsial, uji F
secara
simultan

Variabel bebas :
Current Ratio,
Debt to Equity
Ratio, Total
Assets
Turnover, Net
Profit Margin
Variabel terikat
: ROE

CR, DER, TAT,
dan NPM secara
bersama-sama
dan secara
parsial
berpengaruh
signifikan
positif terhadap
ROE
perusahaan
manufaktur di
BEI periode
2005-2009.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat

penelitian, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :

GAMBAR 1 : KERANGKA PEMIKIRAN

Tujuan utama pendirian suatu perusahaan adalah untuk memperkaya para

pemegang saham. Perusahaan yang sudah melakukan go public memiliki

kewajiban untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan nilai perusahaannya

Kinerja Keuangan
Perusahaan
ROE (Y)

Struktur Modal
DER (X1)

Likuiditas
CR (X2)

Ukuran Perusahaan
Size (X3)
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untuk meningkatkan laba. Perusahaan dalam melakukan kegiatan opersaionalnya

membutuhkan modal. Modal yang dibutuhkan perusahaan secara tidak langsung

dapat mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan. Struktur modal adalah

perimbangan atau perbandingan antara hutang jangka panjang dan ekuitas

perusahaan. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi

kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo (Raharjaputra dalam Efendi,

2016). Besar-kecilnya ukuran suatu perusahaan dapat menunjukkan kemampuan

kinerja keuangan perusahaan dan dianggap mampu mempengaruhi investor dalam

mengampil keputusan untuk berinvestasi.

Pada penelitian ini struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan menjadi

variabel bebas atau independent variable. Struktur modal dihitung menggunakan

rasio solvabilitas atau leverage ratio, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar

perusahaan dibiayai dengan hutang (Fahmi, 2014). Rasio yang terdapat dalam

rasio solvabilitas yang digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini

adalah Debt to Equity Ratio (DER). Variabel likuiditas dihitung dengan

menggunakan current ratio, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan

dalam membayar hutang jangka pendeknya, sedangkan variabel ukuran

perusahaan (size) dilihat dari total penjualan.

Perusahaan yang mempunyai total penjualan tinggi berarti perusahaan

tersebut mampu mengelola persediaannya dengan baik sehingga dapat

meningkatkan laba . Variabel terikat atau dependent variable pada penelitian ini

adalah kinerja keuangan perusahaan. Peneliti menggunakan Return On Equity

(ROE) sebagai alat ukurnya. ROE digunakan sebagai variabel terikat, karena ROE

menggambarkan persentasi tingkat pengembalian laba bagi pemegang saham.
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Pemegang saham atau investor merupakan suatu hal terpenting dalam perusahaan,

karena investor merupakan salah satu sumber dana perusahaan yang dapat

meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh debt to equity ratio (DER) terhadap return on equity (ROE)

Hutang terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang

jangka pendek merupakan hutang yang jatuh temponya satu tahun dalam satu

siklus akuntansi. Hutang jangka panjang adalah hutang yang jatuh temponya lebih

dari satu tahun dalam satu siklus akuntansi. Menurut trade-off theory yang

diungkapkan oleh Myers dalam Brigham dan Houston (2001), yaitu perusahaan

akan berhutang sampai pada tingkat hutang tertentu, dimana penghematan pajak

dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan. Biaya kesulitan

keuangan adalah biaya kebangkrutan dan biaya keagenan yang meningkat akibat

dari peningkatan hutang dan turunnya kinerja perusahaan.

Syamsuddin (2007) mengemukakan debt to equity ratio menunjukkan

hubungan antara jumlah pinjaman yang diberikan oleh para kreditur dengan

jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik modal perusahaan. Rasio ini

dicari dengan membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar

dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang

disediakan peminjam (kreditur) yang terdapat pada ekuitas. Semakin tinggi debt to

equity maka perusahaan memiliki risiko yang semakin tinggi terhadap

likuiditasnya, karena perusahaan harus membayar hutang dan beban bunganya,

namun semakin tinggi DER juga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan
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karena adanya penghematan pajak. Perusahaan mendapatkan keuntungan dari

penghematan pajak hanya sampai tingkat DER maksimum, apabila pada saat titik

maksimum perusahaan melakukan penambahan hutang, maka hutang tidak akan

memberikan keuantungan dari penghematan pajak bagi perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji

kembali pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE)

sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

H1 : Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Return On Equity

(ROE)

2.4.2 Pengaruh likuiditas (current ratio/CR) terhadap raturn on equity (ROE)

Variabel current ratio digunakan untuk  membandingkan aktiva lancar

dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aktiva lancar yang

dimiliki perusahaan dapat membayar hutang lancarnya. Perusahaan yang memiliki

total hutang yang semakin besar menunjukkan rasio kegagalan perusahaan dan

biaya kesulitan perusahaan semakin tinggi, namun jika hutang lancar suatu

perusahaan tidak lebih besar dari aset lancarnya maka perusahaan masih memiliki

tingkat likuiditas yang baik.

Rasio lancar adalah ukuran dari likuiditas jangka pendek. Rasio lancar

marupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Bagi

perusahaan, rasio lancar yang tinggi menunjukkan likuiditas perusahaan yang

baik, tetapi ia juga bisa dikatakan menunjukkan penggunaan kas dan aset jangka

pendek secara tidak efisien (Ross dkk dalam Aminatuzzahra, 2010). Nilai

likuiditas yang terlalu tinggi berdampak kurang baik terhadap earning power
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karena adanya idle cash atau menunjukkan kelebihan modal kerja yang

dibutuhkan, kelebihan ini akan menurunkan kesempatan memperoleh keuntungan,

(Riyanto dalam Aminatuzzahra, 2010).

Pada penelitian Ardiatmi (2014) current ratio berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap kinerja keuangan (ROE). Tingginya persentase current ratio

menunjukkan banyaknya aktiva lancar yang terdapat dalam perusahaan. Terlalu

tinggi aktiva lancar mengakibatkan banyaknya dana yang menganggur, karena

proporsi atau distribusi dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan, misalnya

jumlah persediaan yang relatif tinggi dibandingkan dengan taksiran tingkat

penjualan yang akan datang sehingga tingkat perputaran persediaan rendah

menunjukkan adanya over investment dalam persediaan tersebut atau adanya saldo

piutang yang besar yang mungkin sulit ditagih (Ang dalam Ardiatmi, 2014).

Jumlah persediaan yang terlalu banyak pada aktiva menunjukkan perusahaan

kurang mampu untuk meningkatkan penjualan yang dapat mengakibatkan laba

perusahaan menurun. Berdasarkan hal tersebut hipotesis yang dapat diambil dari

pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Return On Equity (ROE)yaitu :

H2 :Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE)

2.4.3 Pengaruh ukuran perusahaan (size) terhadap return on equity (ROE)

Ukuran perusahaan (size) menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan

yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan

dan rata-rata total aktiva. Menurut Wedari dalam Dewi dan Wirajaya (2013)

ukuran perusahaan adalah peningkatan dari kenyataan bahwa perusahaan besar

akan memiliki kapitalisasi pasar yang besar, nilai buku yang besar dan laba yang
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tinggi, sedangkan pada perusahaan kecil akan memiliki kapitalisasi pasar yang

kecil, nilai buku yang kecil dan laba yang rendah. Perusahaan yang memiliki

jumlah penjualan yang tinggi berarti perusahaan tersebut tergolong memiliki

ukuran yang besar. Jumlah penjualan yang tinggi dapat berpengaruh terhadap

laba yang akan diterima, semakin tinggi jumlah penjualan dan jika biaya

oprasional perusahaan berkurang atau tetap maka laba perusahaan akan

meningkat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis ketiga yang dapat diambil dari

pengaruh ukuran perusahaan (size) terhadap Return On Equity (ROE) yaitu :

H3 : Ukuran Perusahaan (Size) berpengaruh terhadap Return On Equity

(ROE)

2.4.4 Pengaruh DER, CR, dan size secara bersama-sama terhadap ROE

Variabel struktur modal yang dihitung dengan DER adalah variabel yang

terdapat dalam rasio solvabilitas atau leverage ratio yang mengukur seberapa

besar perusahaan menggunakan hutang dalam aktiva dan ekuitas. Manurut Fahmi

(2013) rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana

perusahaan mampu untuk mengelola hutangnya dalam rangka memperoleh

keuntungan dan juga mampu untuk melunasi kembali hutangnya. Perusahaan

yang memiliki rasio solvabilitas tinggi maka akan semakin baik, karena

perusahaan akan mampu untuk mengelola hutangnya dan mampu untuk melunasi

kembali.

Current ratio yang menjadi ukuran dari likuiditas adalah perbandingan antara

aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Rasio ini menunjukkan
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kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendeknya dengan

menggunakan aset lancarnya (Horne dan Wachowicz, 2012). Semakin tinggi

current ratio maka perusahaan akan semakin mampu untuk membayar hutang

lancarnya. Penelitian Aminatuzzahra (2010) menunjukkan hasil positif antara

current ratio dan return on equity. Ukuran perusahaan menunjukkan besar

kecilnya suatu peusahaan yang dilihat dari total penjualan. Tingginya hasil dari

log natural total penjualan maka akan semakin baik, yang berarti laba perusahaan

meningkat dan ROE juga akan ikut meningkat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji

pengaruh struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan yang diukur dengan

menggunakan DER, CR, dan  Ln total penjualan secara bersama-sama terhadap

ROE. Hipotesis keempat yang dapat diambil yaitu:

H4 : Struktur Modal, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan secara bersama-

sama berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE)
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III. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian menurut Sekaran (2006) adalah meliputi serangkaian

pilihan pengambilan keputusan yang rasional. Penelitian ini memfokuskan pada

bidang manajemen keuangan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh data-

data yang menunjukkan gambaran tentang pengaruh struktur modal terhadap

kinerja keuangan perusahaan.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif

dan jenis investigasi yang digunakan adalah korelasional. Studi deskriptif

(descriptive study) dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk

menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti  dalam suatu situasi (Sekaran,

2006). Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian studi korelasional

(correlational study) digunakan untuk menemukan variabel penting yang

berkaitan dengan masalah (Sekaran, 2006).

3.2 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yang digunakan, yaitu

variabel independen dan dependen. Variabel independen dalam penelitian ini

adalah struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel
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dependen adalah kinerja keuangan. Struktur modal diukur dengan debet to equity

ratio (DER), likuiditas diukur dengan current ratio (CR), dan ukuran perusahaan

(size) dihitung dari logaritma natural total penjualan. Variabel kinerja keuangan

diukur dengan return on equity (ROE).

3.2.1 Variabel independen

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang mempengaruhi

variabel terikat, entah secara positif atau negetif (Sekaran, 2006). Pada penelitian

ini yang menjadi variabel bebas adalah struktur modal, likuiditas, dan ukuran

perusahaan. Masing-masing variabel bebas di hitung dengan ukuran Debt to

Equity Ratio (DER) sebagai X1, Current Ratio (CR) sebagai X2, dan X3 adalah

Size.

3.2.2 Variabel dependen

Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang menjadi

perhatian utama peneliti. Variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi

fokus yang berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini

variabel terikat yang ditetepkan adalah kinerja keuangan yang diukur dengan

Return On Equity (ROE) sebagai variabel Y.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Ferdinand (2006) populasi adalah gabungan dari seluruh elemen

yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa
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yang menjadi pusat penelitian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai

sebuah semesta penelitian. Populasi manurut Sanusi (2014) adalah seluruh

kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan

untuk membuat kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perusahaan sektor

manufaktur subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi yang terdapat dalam penelitian ini sebanyak

6 (enam) perusahaan. Penentuan sampel menggunakan metode purposive

sampling, yaitu penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria

yang dikehendaki oleh peneliti. Purposive sampling adalah cara mengambilan

sampel yang disebut pula dengan judgement sampling, yaitu cara pengambilan

sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, terutama

pertimbangan yang diberikan oleh sekelompok pakar atau expert (Sanusi, 2014).

Metode ini dipilih dengan tujuan agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan

penelitian dan juga agar hasil penelitian ini dapat dibandingkan dengan hasil

penelitian sebelumnya karena penelitian sebelumnya menggunakan metode yang

sama.

Berdasarkan metode tersebut maka kriteria penentuan sampel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan mempublikasi laporan keuangannya sesuai dengan periode

yang ditentukan 2008-2015

b. Perusahaan harus listing pada awal periode pengamatan (2008) sampai akhir

periode pengamatan (2015).
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TABEL 3.1 KRITERIA PENENTUAN SAMPEL

No. Kriteria Sampel Jumlah Perusahaan

1.
Perusahaan mempublikasi laporan
keuangannya sesuai dengan periode yang
ditentukan 2008-2015

4

2.
Perusahaan harus listing pada awal periode
pengamatan sampai akhir periode pengamatan
(2008-2015)

4

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, penulis menentukan beberapa sampel

perusahaan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Berikut nama-nama perusahaan

yang menjadi sampel dalam penelitian pengaruh struktur modal terhadap kinerja

keuangan perusahaan manufaktur subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga

yang terdaftar di BEI.

TABEL 3.2 DAFTAR NAMA PERUSAHAAN YANG MENJADI SAMPEL

No Kode Saham Nama Emiten Tanggal IPO
1. ADES PT Akasha Wira International Tbk 13 Juni 1994
2. MRAT PT Mustika Ratu Tbk 27 Juli 1995
3. TCID PT Mandom Indonesia Tbk 23 September 1993
4. UNVR PT Unilever Indonesia Tbk 11 Januari 1982

Sumber : sahamok.com

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan

keuangan perusahaan yang listing atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Data sekunder ini bersumber dari dokumentasi perusahaan.  Data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan dari perusahaan
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manufaktur subsektor barang kosmetik dan keperluan rumah tangga yang listing

di Bursa Efek Indonesia yang didapat dari situs resmi Bursa Efek Indonesi (BEI)

yaitu www.idx.co.id .

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode untuk mendapatkan data yang

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut dapat digunakan untuk di

olah menjadi informasi yang menerangkan tentang di terima atau di tolaknya

hipotesis. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Data sekunder

adalah data yang dikumpulakan dari berbagai pusat data yang ada antara lain

pusat data di perusahaan, badan-badan peneliti dan sejenisnya yang memiliki poll

data (Ferdinand, 2006). Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan

dua metode pengumpulan data, yaitu:

1. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah metode

pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data sekunder perusahaan

yang akan diteliti. Jenis data yang di gunakan adalah data sekunder berupa

annual report, data ini diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor manufaktur

subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga. Data diambil dari situs

resmi BEI, yaitu www.idx.co.id

2. Studi pustaka

Metode studi pustaka digunakan untuk mengambil literatur dari peneliti

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menambah
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informasi. Literatur diambil dari jurnal-jurnal, skripsi, buku-buku, dan

internet.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Statistik deskriptif

Statistik deskriptif (descriptive statistics) yaitu statistik yang menggambarkan

fenomena yang menarik penelitian. Statistik deskriptif meliputi transformasi data

mentah ke dalam bentuk yang akan memberi informasi untuk menjelaskan

sekumpulan faktor dalam suatu situasi (Sekaran, 2006). Menurut Ferdinand

(2006) statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi

empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian. Pada penelitian ini, statistik

deskriptif dilihat dari rata-rata (mean), maksimum, minimum, dan standar deviasi

untuk mengetahui tingkat rata-rata dan perbedaan dari indikator struktur modal,

likuiditas, ukuran perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan manufaktur

subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga yang terdaftar di BEI.

3.6.2 Uji asumsi klasik

Penggunaan model regresi berganda pada pengujian hipotesis penelitian,

terlebih dahulu peneliti harus melakukan pengujian asumsi-asumsi klasik sebagai

dasar model regresi linier berganda. Pengujian asusmsi klasik bertujuan agar tidak

terdapat pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik dari penelitian yang

dilakukan. Hasil pengujian yang baik adalah hasil pengujian yang tidak melanggar

asumsi-asumsi klasik. Asumsi-asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji

normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.
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3.6.2.1 Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak.

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau

mendekati normal. Pengujian normalitas data, dapat menggunakan metode One

Sample Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk uji

statistik apakah sampel pada penelitian ini terdistribusi normal atau tidak. Uji

Kolmogorov-Smirnov memiliki ketentuan jika nilai signifikansi Kolmogorov-

Smirnov lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan maka data terdistribusi

secara normal. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi ≥

0,05 (Gozali, 2011).

Salah satu metode lain untuk mengetahui normalitas adalah dengan

menggunakan metode analisis grafik. Metode analisis grafik dapat dilakukan

dengan melihat grafik secara histogram atau dengan melihat Normal Probability

Plot. Normalitas dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal

pada grafik Normal P-Plot atau dengan melihat histogram atau residualnya. Uji

normalitas dengan grafik Normal P-Plot akan membentuk satu garis lurus

diagonal, kemudian plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal, jika

distribusi normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan

mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2011).

3.6.2.2 Uji multikolinieritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi



39

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2011) . Model

regresi jika terjadi korelasi antar variabel, maka diartikan terdapat masalah

multikolinieritas. Model regrasi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antara

variabel bebas satu terhadap variabel bebas lainnya. Suatu regresi dikatagorikan

bebas dari multikolinearitas apabila nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan

tolerance < 10, jika korelasi kuat maka terjadi problem multiko.

Multikolinearitas juga dapat diuji dengan menggunakan korelasi pearson, dengan

cara melihat koefisien korelasinya.

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas dalam model regresi

diilakukan dengan melihat nilai toleran dan nilai Variance Inflation Factor (VIF)

yang dapat dilihat dari output SPSS, dengan hasil sebagai berikut:

1. Jika nilai tolerance > 10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat

disimpulkan bahwa tidak ada multikolineritas antar variabel bebas dalam

model regresi.

2. Jika nilai tolerance < 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat

disimpulkan bahwa ada multikolinaeritas antar variabel bebas dalam

model regresi.

3.6.2.3 Uji heteroskedatisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi

sehingga tingkat akurasi hasil penelitian menjadi kurang. Heteroskedastisitas

dapat diartikan juga sebagai ketidak samaan variasi variabel pada semua

pengamatan, dan kesalahan yang terjadi memperlihatkan hubungan yang

sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel bebas sehingga
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kesalahan tersebut tidak random. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk

melakukan uji heterokedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji glejser, dan uji white.

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat

grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya

(ZRESID), jika tidak ada pola tertentu serta titik–titik menyebar di atas dan di

bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Analisis

dengan grafik plot memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah

pengamatan mempengaruhi hasil plotting semakin sedikit jumlah pengamatan,

semakin sulit untuk mengintepretasikan hasil grafik plot. Dasar pengambilan

keputusan dengan uji glejser adalah jika nilai signifikansi ≥ 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Dalam penelitian ini, uji heterokedastisitas yang digunakan yaitu uji grafik plot

dan uji glejser.

3.6.2.4 Uji autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan di mana terdapat trend di dalam variabel yang

diteliti sehingga mengakibatkan residual bebas juga mengandung trend.

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan

satu sama lain. Autokorelasi terjadi karena adanya korelasi yang kuat antara et

dengan series et-1, dengan kata lain data berkorelasi dengan dirinya sendiri

(Kuncoro, 2007).

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi
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linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

periode t-1 (sebelumnya) jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem

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

mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan uji statistik melalui uji Durbin-Watson

(DW-test) (Ghozali, 2011). DW test sebagai bagian dari statistik non–parametrik

dapat digunakan untuk menguji korelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya

intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel

independen.

Pada penelitian ini, untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi

menggunakan uji Durbin-Waston (DW test) dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (du) dan

(4–du) maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi.

2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl)

maka koefisien autokorelasi > 0, berarti ada autokorelasi positif.

3. Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasi < 0,

berarti ada autokorelasi negatif.

4. Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak antara (4-du)

dan (4- dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

TABEL 3.3 KRITERIA UJI DURBIN-WASTON (DW TEST)

Hipotesis Nol Keputusan Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl
Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada

keputusan
dl ≤ d ≤ du

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4
Tidak ada autokorelasi negatif Tidak ada

keputusan
4 – du ≤ d ≤ 4 – dl
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Tabel 3.3 (lanjutan)

Tidak ada autokorelasi positif
dan negatif

Tidak ditolak du < d < 4-du

Sumber : Ghozali, 2011

3.6.3 Analisis regresi linear berganda

Dalam penelitian ini model pengujian yang digunakan adalah analisis regresi

linear berganda. Regresi digunakan dalam penelitian ini karena tujuan

penelitian ini adalah  untuk menguji kekuatan hubungan dan menentukan arah

hubungan antara dua variabel bebas atau lebih. Regresi linear berganda

dinyatakan dalam persamaan matematika sebagai berikut (Sanusi, 2014):

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + 

Keterangan:

Y = nilai prediksi dari variabel Y berdasarkan nilai variabel X

a = titik potong Y; merupakan nilai bagi Y ketika X = 0

b = kemiringan atau slope atau perubahan rata-rata dalam y untuk setiap

perubahan dari satu unit X, baik berupa peningkatan maupun penurunan

X = nialai variabel X yang dipilih

e = variabel pengganggu

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kinerja

keuangan., sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu struktur modal,

likuiditas, dan ukuran perusahaan. Variabel terikat berjumlah satu variabel dan

berupa variabel metrik, sedangkan terdapat tiga variabel independen yang juga
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adalah variabel metrik. Untuk satu variabel terikat-metrik dengan lebih dari satu

variabel bebas-metrik, metode analisis regresi berganda dapat digunakan.

Dengan menggunakan analisis regresi berganda, kinerja keuangan diregres

dengan tiga variabel independen, yaitu DAR, CR, dan Size jadi model regresi

dalam penelitian adalah sebagai berikut:

ROE = α + b1DER + b2CR+ b3Size + e

Keterangan:

ROE = Return On Equity

D E R = Debt to Equity Ratio

CR = Current Ratio

Size = Ukuran Perusahaan

b1, b2, b3 = koefisien regresi

 = variabel pengganggu

3.6.4 Pengujian hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode regresi

linear berganda. Uji hipotesis yang digunakan adalah Uji Signifikansi Parsial (Uji

Statistik t), Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f), dan Uji Koefisien

Determinasi (Uji Statistik R2).

3.6.3.1 Uji signifikansi parsial (uji statistik t)

Uji statistik t dimaksudkan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu

variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel
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dependen (Gozali, 2011). Uji statistik t selain untuk uji pengaruh, uji ini juga

dapat digunakan untuk mengetahui tanda koefisien regresi masing-masing

variabel bebas sehingga dapat ditentukan arah pengaruh masing-masing variabel

bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitrian ini, uji t secara parsial

menjelaskan pengaruh individual variabel DER terhadap ROE, CR terhadap

ROE, dan Size terhadap ROE.

Apabila nilai probabilitas signifikansi ≤ 0,05 maka suatu variabel independen

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji hipotesis t

dapat dinyatakan dalam hipotesis nol dan alternative sebagai berikut :

H0 : 1 = 2 = 3 ≥ 0,05 diduga tidak ada pengaruh signifikan antara variabel

independen secara parsial terhadap varabel dependen

Ha : 1 = 2 = 3 ≤ 0,05 diduga ada pengaruh signifikan antara variabel

independen secara parsial terhadap varabel dependen

Langkah-langkah melakukan uji t :

1. Menentukan hipotesis seperti di atas

2. Menentukan tingkat signifikansi

a. H0 diterima dan Ha ditolak jika signifikansi lebih besar dari α = 5%

b. H0 ditolak dan Ha diterima jika signifikansi lebih kecil dari α = 5%

3.6.3.2 Uji signifikansi simultan (uji statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel

independen yang dimasukkan dalam model regresi memiliki pengaruh secara

bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Gozali, 2011). Uji statistik
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F dilakukan dengan menggunakan program komputer SPSS. Uji statistik F atau

ANOVA apabila nilai probabilitas signifikansi ≤ 0,05 maka variabel independen

secara bersama- sama mempengaruhi variabel dependen dan model regresi dapat

dipakai untuk memprediksi variabel dependen.

Menurut Sekaran (2011) uji F dapat dihitung dengan rumus :

= rata − rata kuadrat yang dijelaskanrata − rata kuadrat residual
Langkah-langkah melakukan uji F :

1. Menentukan hipotesis

a. H0 : ρ ≠ 0 atau ≥ 0,05 diduga tidak ada pengaruh signifikan antara

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen

b. Ha : ρ = 0 atau ≤ 0,05 diduga ada pengaruh signifikan antara variabel

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen

2. Menentukan tingkat signifikansi

a. H0 diterima dan Ha ditolak jika signifikansi lebih besar dari α = 5%

b. H0 ditolak dan Ha diterima jika signifikansi lebih kecil dari α = 5%

3. Membandingkan hasil F hitung dengan F table

a. Nilai F hitung ≥ F table, maka H0 ditolak dan Ha diterima

b. Nilai F hitung ≤ F table, maka H0 diterima dan Ha ditolak

3.6.3.3 Uji koefisien determinasi (uji statistik R2)

Uji koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien
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determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi (R2) yang

mendekati satu berarti variabel-variabel independennya menjelaskan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen

(Ghozali, 2011). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Secara

umum, koefisien determinasi untuk data cross section relatif rendah karena

adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk

data time series biasanya memiliki nilai koefisien determinasi yang tinggi.

Nilai R2 terletak antara 0 sampai dengan 1 ( 0 ≤ R2 ≤ 1 ). Koefisien

determinasi ditunjukkan oleh angka R-Square dalam model summary yang

dihasilkan oleh program. Kofisien determinasi diperoleh dengan rumus

(Ferdinand, 2006) :

R2=
Keterangan:

R2 = koefisien determinasi majemuk, yaitu proporsi variabel terikat

yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas secara bersama-sama

ESS = jumlah kuadrat yang dijelaskan atau nilai variabel terikat yang

ditaksit disekitar rata-rata

TSS = total nilai variabel terikat sebenarnya disekitar rata-rata

sampelnya

Bila R2 mendekati 1 (100%) maka hasil perhitungan menunjukkan bahawa

semakin baik atau makin tepat garis regresi yang diperoleh, sebaliknya jika R2

mendekati 0 maka menunjukkan semakin tidak tepatnya garis regresi untuk

mengukur data observasi.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hipotesis, analisis pengujian data, dan hasil pembahasan pada

bab sebelumnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur

modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan

manufaktur subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2015, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hipotesis penelitian (H1)

Berdasarkan hasil penelitian variabel struktur modal yang diukur dengan

debt to equity ratio (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kinerja keuangan yang diukur dengan return on equity (ROE) pada

perusahaan manufaktur subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga

yang terdaftar di BEI periode 2008-2015 dengan koefisien regresi 0,43 atau

43% dan tingkat kepercayaan 95%, yang artinya semakin besar DER maka

ROE juga akan semakin besar. Hasil pengujian ini menunjukkan hipotesis

penelitian H1 yaitu: Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap

Return On Equity (ROE) diterima.

2. Hipotesis penelitian (H2)

Variabel likuiditas (current ratio/CR) tidak berpengaruh signifikan
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terhadap ROE pada perusahaan manufaktur subsektor kosmetik dan

keperluan rumah tangga yang terdaftar di BEI periode 2008-2015 dengan

hasil koefisien determinasi 0,12 atau 1,2% dan tingkat signifikansi ≥ 0,05

dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil pengujian ini menunjukkan

hipotesis penelitian H2 yaitu: Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap

Return On Equity (ROE) ditolak.

3. Hipoteisis penelitian (H3)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis H3, yaitu ukuran perusahaan

(size) berpengaruh positif terhadap return on equity (ROE) pada perusahaan

manufaktur subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga yang terdaftar

di BEI periode 2008-2015 dapat diterima, yang artinya ada pengaruh positif

antara ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln total penjualan terhadap

ROE. Semakin besar size perusahaan maka ROE juga akan semakin

meningkat. Hasil signifikansi positif dilihat dari koefisien regresi sebesar

10,110 dengan tingkat kepercayaan 95%.

4. Hipotesis penelitian (H4)

Secara simultan atau bersama-sama variabel struktur modal (DER),

likuiditas (CR), dan ukuran perusahaan (size) berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja keuangan (ROE) pada perusahaan manufaktur

subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga yang terdaftar di BEI

periode 2008-2015 dengan hasil perhitungan uji F sebesar 162,005 dan

tingkat signifikansi 0,000. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis

penelitian (H4) diterima.
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5. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel struktur

modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sesuai

dengan teori trade-off yang menyatakan perusahaan memanfaatkan

pendanaan dengan hutang untuk mengurangi pajak, sehingga akan

meningkatkan laba. Variabel ukuran perusahaan menjadi variabel yang

paling dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, yang

artinya apabila penjualan meningkat maka laba perusahaan juga akan ikut

meningkat. Sesuai dengan pecking order theory bahwa perusahaan lebih

menyukai sumber dana internal seperti laba, sedangkan variabel likuiditas

tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pada industri kosmetik

dan keperluan rumah tangga.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian, maka penelitian ini dapat memberikan saran

yaitu:

1. Perusahaan harus memperhatikan jumlah hutang yang akan digunakan,

meskipun penambahan hutang akan meningkatkan kinerja keuangan dengan

adanya pemanfaatan pajak, namun jika hutang perusahaan melebihin titik

tertentu akan mengurangi tingkat likuiditas perusahaan. Dilihat dari hasil

CR yang menunjukkan hasil koefisien determinasi positif namun tidak

signifikan, artinya perusahaan harus meningkatkan investasi jangka

pendeknya serta produktifitas aktiva terutama pada perputaran persediaan

dan piutang.
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2. Bagi investor penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi

mengenai kinerja keuangan perusahaan. Investor yang akan mengambil

keputusan mengenai investasi, sebaiknya melihat dari besarnya total

penjualan yang dapat dijadikan sebagai penentu besar kecilnya ukuran suatu

perusahaan yang juga menjadi faktor penentu dalam memperoleh laba.
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