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ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI STRUKTUR MODAL
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI

PERIODE 2009-2015 (MENURUT MODEL TRADE-OFF).

Oleh:

A. Ma’ruf Musriyanto

Struktur  modal adalah pembelanjaan permanen yang mencerminkan
perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal
menunjukkan proposi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya,
sehingga dengan mengetahui struktur modal, akan diketahui keseimbangan antara
risiko dan tingkat pengembalian investasinya.

Sektor pertambangan menjadi objek penelitian ini, dikarenakan sektor
pertambangan menjadi sektor primadona di kalangan investor. Perusahaan-
perusahaan pertambangan Indonesia memiliki keunggulan kompetitif di pasar
global, sebab Indonesia masuk kedalam jajaran produsen terbesar dunia untuk
beberapa komoditas tambang.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2015. Sampel yang
dikumpulkan menggunakan metode purposive sampling. Total 15 perusahaan
ditentukan sebagai sampel. Metode analisis menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Return on Asset tidak mempunyai
pengaruh terhadap struktur modal, Asset Tangibility mempunyai pengaruh negatif
terhadap struktur modal, Total Asset mempunyai pengaruh negatif terhadap
struktur modal, Growth tidak mempunyai pengaruh terhadap struktur modal, Tax
mempunyai pengaruh negatif terhadap struktur modal, deviden tidak mempunyai
pengaruh terhadap struktur modal, Current Ratio mempunyai pengaruh negatif
terhadap struktur modal.

Kata Kunci: Return on Asset, Asset Tangibility, Total Asset, Growth, Tax,
Deviden, Current Ratio, Struktur Modal
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Persaingan di dunia bisnis yang semakin tajam, tidak hanya menuntut

perusahaan untuk berproduksi secara efisien dan mencapai laba maksimum saja

melainkan perusahaan juga diharapkan mampu untuk meningkatkan nilai

perusahaan dan kemakmuran pemegang sahamnya. Perusahaan dituntut untuk

mempunyai keunggulan bersaing baik dalam hal produk yang dihasilkan, sumber

daya manusianya itu sendiri maupun teknologi yang digunakan. Namun, untuk

memiliki keunggulan itu semua, perusahaan membutuhkan dana yang besar.

Untuk mengatasi ketersediaan dana yang ada, perusahaan harus cermat dan teliti

dalam mencari sumber dana yang digunakan untuk membiayai investasi yang

akan dilakukan oleh perusahaan.

Keputusan pemenuhan dana mencakup berbagai pertimbangan apakah

perusahaan akan menggunakan sumber internal maupun sumber eksternal.

Sumber internal yaitu sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam

perusahaan seperti laba ditahan, dan  sumber eksternal yaitu sumber dana yang

berasal dari tambahan penyertaan modal dari pemilik atau emisi saham baru,

penjualan obligasi, dan atau kredit dari bank (Saidi, 2004).

Pengambilan keputusan yang dilakukan manajemen harus dilakukan secara

hati-hati karena melibatkan pemilihan utang dan ekuitas dalam proporsi yang

seimbang sehingga kesalahan dalam pemilihan keputusan yang menyebabkan
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adanya kesulitan keuangan, kebangkrutan, dan likuidasi bagi perusahaan dapat

dihindari. Keputusan yang diambil dengan kebijakan struktur modal dapat

menyebabkan peningkatan profitabilitas atau mengurangi risiko suatu perusahaan

sehingga meningkatkan nilai perusahaan.

Riyanto (2008) menyatakan bahwa struktur  modal adalah pembelanjaan

permanen yang mencerminkan pertimbangan atau perbandingan antara utang

jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal menunjukkan proposi atas

penggunaan utang untuk membiayai investasinya, sehingga dengan mengetahui

struktur modal, investor dapat mengetahui keseimbangan antara risiko dan tingkat

pengembalian investasinya.

Para akademisi berusaha menjelaskan bagaimana perusahaan seharusnya

melakukan pendanaan, sehingga muncullah teori-teori struktur modal.

Teori-teori tersebut adalah:

1. Model Modigliani dan Miller

2. Model Pecking Order

3. Model Signaling

4. Model Asymmetric Information

5. Model Keagenan

6. Model Trade-Off

Menurut model struktur modal Modigliani dan Miller tanpa efek  pajak,

struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. MM mengajukan beberapa

asumsi untuk membangun teori mereka (Brigham dan Houston, 2006) yaitu: tidak

terdapat agency cost, tidak ada pajak, investor mempunyai informasi yang sama

seperti manajemen mengenai prospek perusahaan di masa depan, tidak ada biaya
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kebangkrutan, earning before interest andtaxes (EBIT) tidak dipengaruhi oleh

penggunaan dari utang,  jika terjadi kebangkrutan maka aset dapat dijual pada

harga pasar (market value).

Teori MM tanpa pajak dianggap tidak realistis dan kemudian MM

memasukkan faktor pajak ke dalam teorinya. Pajak dibayarkan kepada

pemerintah, yang berarti merupakan aliran kas keluar. Utang bisa digunakan

untuk menghemat pajak, karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak.

Pecking Order Theory dikemukakan oleh Donaldson (1961), sedangkan

penamaan Pecking Order Theory ini dilakukan oleh Myers (1984). Pecking order

theory menyatakan bahwa perusahaan menyukai internal financing (pendanaan

dari hasil operasi perusahaan berwujud laba ditahan). Dalam Pecking Order

Theory, perusahaan yang profitabilitasnya tinggi akanmenggunakan dana

pinjaman yang sedikit.

Brigham dan Houston (2006) berpendapat bahwa Signaling Theory adalah

suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi

investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek yang

menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan

setiap modal baru yang diperlukan dengan cara–cara lain, termasuk penggunaan

utang yang melebihi target struktur modal yang normal.

Brigham dan Houston (2006) berpendapat Asymmetric Information atau

ketidaksamaan informasi adalah situasi saat manajer memiliki informasi yang

berbeda mengenai prospek perusahaan daripada yang dimiliki investor. Asimetris

informasi ini terjadi karena pihak manajemen mempunyai informasi yang lebih

banyak daripada para pemodal. Rahayu (2005) mengemukakan teori keagenan
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sebagai penjelasan yang sering digunakan dalam melihat variasi struktur modal

pada berbagai perusahaan.

Manajemen merupakan agen dari pemegang saham, sebagai pemilik

perusahaan. Untuk dapat melakukan fungsinya dengan baik, manajemen harus

diberikan insentif dan pengawasan yang memadai. Pengawasan tersebut dapat

dilakukan melalui cara-cara seperti pengikatan agen, pemeriksaan laporan

keuangan dan pembatasan terhadap keputusan yang dapat diambil manajemen.

Kegiatan pengawasan tersebut membutuhkan biaya yang disebut biaya agen.

Model trade-off pertama kali diusulkan oleh Modigliani dan Miller (1963).

Teori ini menunjukkan bahwa perusahaan memutuskan tentang struktur modal

melalui trade-off antara manfaat dan dari memiliki utang dalam struktur modal.

Manfaat utama dari utang adalah bunga yang dihasilkan dari pajak yang

dikurangkan, dengan demikian mengurangi beban pajak perusahaan. Model trade-

off mengasumsikan bahwa, struktur modal perusahaan merupakan hasil trade-off

dari keuntungan pajak dengan menggunakan utang dengan biaya yang akan

timbul sebagai akibat penggunaan utang tersebut.

Penambahan utang akan memperbesar risiko perusahaan, tapi akan

memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return). Risiko

yang makin tinggi akibat besarnya utang cenderung akan menurunkan harga

saham, tapi meningkatnya expected return diharapkan akan meningkatkan harga

saham.

Dari enam model struktur modal tersebut, model trade-off menjadi dasar

dilakukannya penelitian oleh penulis karena kebijakan mengenai struktur modal

menitikberatkan trade-off antara risiko dan tingkat pengembalian (return). Hal ini
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membatasi perusahaan agar tidak menggunakan utang sebanyak-

banyaknya. Struktur modal yang optimal ditentukan dengan menyeimbangkan

manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan utang. Sejauh

manfaat lebih besar, tambahan utang masih diperkenankan. Apabila pengorbanan

karena penggunaan utang sudah lebih besar, maka tambahan utang sudah tidak

diperbolehkan. Selain itu, model trade-off memasukkan beberapa faktor dalam

menentukan struktur modal, antara lain: pajak, biaya keagenan (agency costs),

biaya kesulitan keuangan (financial distress) dan tetap mempertahankan efisiensi

pasar dan symmetric information sebagai imbangan dan manfaat penggunaan

utang.

Model trade-off memunculkan konsep struktur modal optimal, yaitu struktur

modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian

sehingga memaksimumkan harga saham. Risiko dan pengembalian tersebut

didapat dari nilai-nilai atau rasio yang dihitung dari laporan keuangan perusahaan.

Pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian untuk beberapa

variabel yang berpengaruh terhadap struktur modal, yaitu: profitabilitas dalam

penelitian Hadianto dan Tayana (2010) mempunyai pengaruh positif terhadap

struktur modal, penelitian yang dilakukan Ardianto dan Wibowo (2007), dan

Ruslim (2009)  menemukan bukti bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh

negatif terhadap struktur modal. Struktur aktiva dalam penelitian Indrajaya et al

(2011), dan Ardianto dan Wibowo (2007) mempunyai pengaruh positif terhadap

struktur modal, penelitian Hadianto dan Tayana (2010) menemukan bukti bahwa

struktur aktiva mempunyai pengaruh negatif terhadap struktur modal. Ukuran

Perusahaan dalam penelitian Indrajaya et al (2011), Cahyono dan Prabawa (2014)
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mempunyai pengaruh positif terhadap struktur modal. Pajak dalam penelitian

Arsidatama (2012) berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal.

Pertumbuhan Perusahaan dalam penelitian Hestuningrum dan Darsono (2012),

dan Ticoalu (2013)  berpengaruh positif  signifikan terhadap struktur modal.

Sektor pertambangan menjadi objek penelitian ini, dikarenakan sektor

pertambangan menjadi sektor primadona di kalangan investor. Perusahaan-

perusahaan pertambangan Indonesia memiliki keunggulan kompetitif untuk

memanfaatkan peluang pertumbuhan yang relatif tinggi. Perusahaan-perusahaan

pertambangan Indonesia memiliki keunggulan kompetitif di pasar global, sebab

Indonesia masuk kedalam jajaran produsen terbesar dunia untuk beberapa

komoditas tambang.

Indonesia juga dinilai sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang

sangat menjanjikan. Posisi Indonesia dalam hal potensi sumber daya komoditas

tambang, mengalahkan Peru, Australia, Mexico, dan Afrika Selatan (Asteria,

2008).

Sektor pertambangan  memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dikarenakan

melonjaknya permintaan akan komoditas tambang seperti nikel dan timah dengan

tajam, akibat tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kawasan asia terutama

China dan India, selain itu dari sektor energi, peningkatan kebutuhan energi dunia

seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara, telah menyebabkan jumlah

permintaan yang tinggi pula di dunia. Selain pertumbuhan yang tinggi, perusahaan

pertambangan juga memiliki tingkat risiko yang tinggi pula. Risiko yang dihadapi

perusahaan pertambangan adalah risiko fluktuasi harga komoditas barang

tambang di pasar komoditas dunia, serta risiko dalam kegiatan eksplorasi yang
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dilakukan oleh perusahaan pertambangan (Qomariyah, 2008). Oleh karenanya

menarik untuk dikaji bagaimana perusahaan-perusahaan pertambangan melakukan

kebijakan pendanaan, serta faktor apa yang mempengaruhi keputusan struktur

modal perusahaan.

Berdasarkan uraian di tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan

judul “Faktor-faktor yang Memengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan

Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2015 (Menurut Model

Trade-off)”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah profitabilitas, struktur aktiva,

ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, pajak, deviden, dan likuiditas

berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan pertambangan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2015 (Menurut Model Trade-off)”?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, struktur

aktiva, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, pajak, deviden, dan

likuiditas terhadap struktur modal perusahaan pertambangan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2015 (Menurut Model Trade-off).

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat bermanfaat kepada :

1. Bagi investor dan calon investor
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refrensi penilaian kelayakan

investasi pada perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di

Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Bagi perusahaan

Penelitian diharapkan bisa menjadi tambahan bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan agar dapat mengambil keputusan guna melakukan

persiapan dan perbaikan kinerja perusahaan.

3. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan

mengenai struktur modal  perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di

Bursa Efek Indonesia (BEI).



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Struktur Modal

Struktur modal merupakan perbandingan besaran antara modal sendiri dengan

modal yang berasal dari luar perusahaan yang biasanya merupakan utang. Struktur

modal menunjukkan rasio yang mencerminkan seberapa besar utang yang dimiliki

oleh suatu perusahaan. Rasio struktur modal yang lebih besar dari 1 menunjukkan

bahwa utang perusahaan lebih besar dari modal atau total aktiva yang dimiliki

perusahaan tersebut. Semakin besar rasio struktur modal, maka semakin besar

risiko yang harus ditanggung perusahaan.

Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan modal asing

dengan modal sendiri (Riyanto, 2008). Struktur modal menunjukkan proporsi atas

penggunaan utang untuk pembiayaan investasi, sehingga dengan mengetahui

struktur modal suatu perusahaan, investor dapat mengetahui keseimbangan antara

risiko dan tingkat pengembalian investasinya. Modal asing yang dimaksudkan

adalah utang baik jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan modal

sendiri bisa terdiri dari laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan

perusahaan.

Kebijakan struktur modal perusahaan menyangkut keputusan tentang bentuk

dan komposisi pendanaan yang akan dipergunakan oleh perusahaan dalam

kegiatan operasionalnya. Struktur modal tersebut tercermin pada utang  jangka

panjang dan unsur-unsur modal sendiri.
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Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang

tertanam dalam perusahaan. Jika ditinjau dari sudut likuiditas, modal sendiri

merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu waktunya yang berasal dari

intern dan ekstern perusahaan. Modal sendiri yang berasal dari sumber intern

adalah keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan modal yang berasal

dari sumber ekstern adalah modal dari pemilik perusahaan. Modal sendiri dapat

diperhitungkan setiap saat untuk menjaga kelangsungan hidup serta melindungi

perusahaan dari kebangkrutan.

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya

sementara yang berupa hutang. Modal asing merupakan sumber dana bagi

perusahaan yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu. Apabila

perusahaan tidak mampu membayar kembali hutang beserta dengan bunganya,

maka kreditur dapat menjual asset atau aktiva yang dijadikan jaminan.

Kebijakan pendanaan atau struktur modal dikatakan optimal apabila terjadi

keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga dapat memaksimalkan

harga saham (Brigham dan Houston, 2006). Jika risiko lebih besar dibandingkan

dengan tingkat pengembalian maka struktur modal dikatakan kurang optimal dan

sebaliknya. Dengan demikian, kebijakan struktur modal merupakan kebijakan

perusahaan yang bertujuan untuk menentukan sumber pembiayaan kegiatan

operasi perusahaan baik itu dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam

perusahaan maupun dana yang berasal dari luar perusahaan.

2.2 Model Trade-Off

Model trade-off adalah model yang membahas hubungan antara struktur

modal dengan nilai perusahaan. Model trade-off mengasumsikan bahwa, struktur
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modal perusahaan merupakan hasil trade-off dari keuntungan pajak dengan

menggunakan utang dengan biaya yang akan timbul sebagai akibat penggunaan

utang tersebut.

Model trade-off menjelaskan bahwa struktur modal yang optimal ditemukan

dengan menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat

penggunaan utang. Sejauh manfaat lebih besar, tambahan utang masih

diperkenankan. Apabila pengorbanan karena penggunaan utang sudah lebih besar,

maka tambahan utang sudah tidak diperbolehkan.

Model trade-off dalam menentukan struktur modal yang optimal

memasukkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keagenan (agency costs) dan

biaya kebangkrutan. Perusahaan yang menyertakan utang dalam struktur

modalnya akan memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dikarenakan oleh

berkurangnya tingkat penghasilan yang terkena pajak atas akibat dari adanya

bunga utang yang dibayarkan.

Kebangkrutan menimbulkan biaya yang besar karena kerugian yang dialami

perusahaan menyebabkan biaya hukum dan biaya akuntansi yang tinggi.

Perusahaan harus menjual hartanya dengan harga yang jauh lebih rendah dari

harga sebenarnya. Masalah yang berkaitan dengan kebangkrutan cenderung

mengarah pada perusahaan yang menyertakan lebih banyak utang dalam

komposisi struktur modalnya. Model trade-off menjelaskan bahwa biaya

kebangkrutan menghalangi perusahaan menggunakan utang yang berlebihan.

Pihak manajemen bertindak sebagai agen yang menjalankan perusahaan yang

memprioritaskan penanaman kembali laba perusahaan pada proyek investasi yang

menguntungkan. Pemegang saham atau pemilik perusahaan harus melakukan
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pembayaran dan pengawasan terhadap pihak manajemen untuk menghindari hal-

hal yang tidak menguntungkan perusahaan atas dasar tindakan manajemen.

Pengawasan tersebut menimbulkan agency cost yang sepenuhnya ditanggung oleh

pemegang saham karena mereka yang berkepentingan. Model trade-off

mempunyai implikasi bahwa manajer akan berpikir dalam kerangka trade-off

antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam penentuan struktur

modal. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tentu

akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan rasio utangnya,

sehingga tambahan utang tersebut akan mengurangi pajak.

2.3 Penelitian Terdahulu

TABEL 2.1  PENELITIAN TERDAHULU

NO NAMA PENELITI
VARIABEL

PENELITIAN
HASIL PENELITIAN

1. Dewani (2010) Dependen :

Struktur modal

Independen :

Pertumbuhan Penjualan,

Struktur Aktiva,

Profitabilitas,

Firm Size

Pertumbuhan perusahaan,

ukuran perusahaan tidak

berpengaruh signifikan

terhadap struktur modal.

Struktur aktiva berpengaruh

positif signifikan terhadap

struktur modal. Profitabilitas

berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap struktur

modal.

2. Hadianto dan

Tayana (2010)

Dependen :

struktur modal

Independen :

Risiko sistematik,

profitabilitas, struktur

aktiva, dan jenis

perusahaan

Risiko sistematik,

profitabilitas, dan jenis

perusahaan berpengaruh

positif terhadap struktur

modal. Struktur aktiva

berpengaruh negatif terhadap

struktur modal
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TABEL 2.1 (LANJUTAN)

3. Indrajaya, et all

(2011)

Dependen :

struktur modal

Independen :

Struktur aktiva, ukuran

perusahaan,

pertumbuhan

perusahaan, risiko bisnis

dan profitabilitas

Struktur aktiva, ukuran

perusahaan, pertumbuhan

perusahaan, dan risiko bisnis

berpengaruh positif terhadap

struktur modal.

Profitabilitas memiliki

pengaruh negative terhadap

struktur modal.

4. Haryoputra (2012) Dependen :

Struktur Modal

Independen :

Profitabilitas,

Pertumbuhan Penjualan,

Pajak, Struktur Aktiva,

Dividen dan Ukuran

Perusahaan.

Profitabilitas, pertumbuhan

penjualan, struktur asset dan

deviden berpengaruh

signifikan terhadap struktur

modal, sedangkan pajak dan

ukuran perusahaan tidak

berpegaruh signifikan

terhadap struktur modal.

5. Cahyono dan

Prabawa (2014)

Dependen :

Struktur modal

Independen :

Ukuran perusahaan,

Risiko bisnis,

Pertumbuhan asset, dan

Profitabilitas

Ukuran perusahaan,

pertumbuhan asset, dan

risiko bisnis berpengaruh

signifikan terhadap struktur

modal. Profitabilitas tidak

berpengaruh secara

signifikan terhadap struktur

modal dengan arah negatif.

6. Ticoalu (2014) Dependen :

Struktur modal

Independen :

Profitabilitas,

Likuiditas,

Pertumbuhan

perusahaan,

Ukuran perusahaan,

Resiko bisnis

profitabilitas dan resiko

bisnis berpengaruh signifikan

terhadap struktur modal

tetapi memiliki arah

negative.

Variable likuiditas,

pertumbuhan perusahaan dan

ukuran perusahaan

berpengaruh signifikan

positif terhadap debt.
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Tabel 2.1 menunjukkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah

dilakukan. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Perbedaan

penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah pada variabel

penelitiannya, penelitian ini menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap

struktur modal perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini

menggunakan profitabilitas (ROE), struktur aktiva, pertumbuhan perusahaan,

ukuran perusahaan, pajak, deviden, dan likuiditas (CR). Perbedaan lainnya adalah

pada periode penelitian dan sampel yang digunakan. Penelitian ini mengambil

periode 2009-2015, sampel yang digunakan adalah perusahaan sektor perbankan

yang terdaftar di BEI tahun 2009-2015.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Struktur Modal

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Hanafi dan Halim (2000) menjelaskan bahwa kemampuan perusahaan ini dapat

diukur melalui perhitungan rasio pada tingkat penjualan (profit margin), aktiva

yang dimiliki (return on total asets), dan modal saham tertentu (return on equity).

Perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian yang tinggi cenderung

menggunakan utang yang relatif kecil karena tingkat profitabilitas yang tinggi

menyediakan sejumlah dana internal yang relatif besar yang diakumulasikan

sebagai laba yang ditahan. Sebaliknya jika laba yang dihasilkan perusahaan

rendah, maka perusahaan cenderung menggunakan utang yang lebih besar karena

dana internal yang dimiliki tidak cukup untuk mendanai kegiatan perusahaan.

Hal tersebut sesuai dengan model trade-off yang menyatakan bahwa

profitabilitas memiliki pengaruh yang negatif terhadap struktur modal. Perusahaan
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dengan tingkat profit tinggi cenderung menggunakan sumber pendanaan internal

terlebih dahulu, seperti dari laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan investasi

dan pembelanjaan perusahaannya.

H1 : Profitabilitas (ROE) berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2014.

2.4.2. Pengaruh Struktur Aktiva terhadap Struktur Modal

Pandey (2004) mendefinisikan struktur aktiva sebagai perbandingan antara

aktiva tetap dengan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang

memiliki aktiva tetap jangka panjang banyak menggunakan utang hipotik jangka

panjang terutama jika permintaan akan produknya sangat meyakinkan. Menurut

model trade-off, struktur aktiva diprediksikan memiliki pengaruh positif terhadap

struktur modal. Sartono (2008) menjelaskan bahwa semakin besar aktiva tetap

yang digunakan maka perusahaan dapat menjaminkan aktiva tetapnya untuk

mendapat pinjaman.

H2 : Tangibility Asset Ratio berpengaruh positif pada perusahaan sektor

pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2014.

2.4.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal

Perusahaan besar memiliki kebangkrutan yang lebih rendah dibandingkan

dengan perusahaan kecil, ini dikarenakan semakin besar perusahaan, maka lebih

memiliki arus kas yang lebih stabil, yang dapat mengurangi risiko dari

penggunaan utang Chen dan Strange (2005). Perusahaan besar memiliki

kemudahan untuk mendapatkan utang sehingga sesuai dengan model trade-off

semakin besar perusahaan maka perusahaan dapat memakai utang lebih banyak

terkait dengan rendahnya risiko perusahaan besar.
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H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal pada

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2014.

2.4.4. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Struktur Modal

Sesuai dengan model trade-off , perusahaan yang memiliki tingkat

pertumbuhan yang tinggi cenderung untuk membiayai investasinya dengan

mengeluarkan saham karena harga sahamnya relatif tinggi. Alasan lainnya adalah

karena perusahaan yang tingkat pertumbuhannya tinggi cenderung menggunakan

cost of financial distress yang besar karena memiliki risiko kebangkrutan yang

tinggi, (Darminto dan Manurung, 2008). Dengan demikian tingkat pertumbuhan

berhubungan negatif dengan utang perusahaan yang diproksi dengan DER.

H4:  Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2014.

2.4.5. Pengaruh Pajak terhadap Struktur Modal

Sayeed (2011) menjelaskan, trade-off dari utang adalah pengurangan pajak

dari pembayaran bunga yang sesuai. Sebagai perusahaan akan memilih rasio

utang yang tinggi jika hal itu dapat membayar tarif pajak yang tinggi untuk

mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi tarif pajak suatu

perusahaan maka semakin besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan atas

penggunaan utang. Beberapa penelitian telah menghubungkan pajak terhadap

struktur modal.  Chen (2010)  menemukan bahwa pajak mempunyai pengaruh

yang positif dan signifikan terhadap struktur modal.

Dengan adanya pajak yang tinggi maka akan mengakibatkan struktur modal

suatu perusahaan menjadi berkurang dikarenakan dana dikeluarkan untuk

membayar biaya pajak tersebut yang diambil dari struktur modal. Sehingga
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perusahaan memerlukan pinjaman utang untuk memenuhi struktur modal. Hal ini

berarti semakin besar bunga yang harus dibayar, semakin besar pula penghematan

pajak.

H5: Pajak berpengaruh positif terhadap struktur modal pada pada perusahaan

sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2014.

2.4.6. Pengaruh Deviden terhadap Struktur Modal

Secara tidak langsung, kebijakan deviden akan mempengaruhi tingkat

penggunaan utang suatu perusahaan. Kebijakan deviden yang stabil menuntut

perusahaan untuk menyediakan sejumlah dana untuk didistribusikan kepada para

pemegang saham (Mayangsari, 2001). Akibat penggunaan dana untuk

pembayaran deviden perusahaan akan membutuhkan dana lebih untuk operasional

dan investasinya. Kebutuhan dana ini dapat memicu penambahan utang

perusahaan.

H6 : Deviden berpengaruh posititif terhadap struktur modal pada perusahaan

sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2014.

2.4.7. Pengaruh Likuiditas terhadap Struktur Modal

Setiap perusahaan memiliki kemampuan masing-masing dalam memenuhi

kewajiban atau utang lancarnya. Semakin besar kemampuan likuiditasnya,

perusahaan tersebut semakin mampu untuk membayar utang atau pendanaan

eksternal perusahaan. Dengan kemampuan likuiditasnya, perusahaan dapat

mengurangi tingkat resiko perusahaan oleh utang dengan mengurangi tingkat

utang atas kemampuannya.

H7 : Likuiditas (CR) berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2014.
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Berdasarkan latar belakang, permasalahan, tujuan, dan hipotesis penelitian,

maka dapat digambarkan ke dalam suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

GAMBAR 2.1 KERANGKA PEMIKIRAN

Profitabilitas
(X1)

Struktur Aktiva
(X2)

Ukuran Perusahaan
(X3)

Struktur Modal

(Y)
Pertumbuhan Perusahaan

(X4)

Pajak
(X5)

Deviden
(X6)

Likuiditas
(X7)



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian asosiatif. Menurut

Sugiyono (2013) penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk

mengetahui pengaruh terkait antara variabel independen dan variabel dependen

suatu penelitian.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain

(Sanusi, 2014). Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti

literatur, artikel, tulisan ilmiah, maupun keterangan yang diperoleh dari internet.

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data mengenai kinerja

keuangan perusahaan pertambangan dipublikasikan pada situs Bursa Efek

Indonesia atau Indonesian Stock Exchange (IDX) periode 2008 sampai 2015.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sanusi (2014) sumber data adalah subjek darimana data dapat

diperoleh. Penelitian ini menggunakan penelitian dokumentasi yang dilakukan

dengan mengumpulkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan beberapa

website yang menyediakan informasi terkait penelitian.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2013) populasi merupakan wilayah generalisasi yang
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terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 40

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

TABEL 3.1 DAFTAR POPULASI PENELITIAN

No Nama Perusahaan Kode Saham
1 PT Adaro Energy Tbk ADRO
2 Alam Karya Unggul Tbk. AKKU
3 PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk ANTM
4 Atlas Resources Tbk. ARII
5 Ratu Prabu Energi Tbk ARTI
6 PT. ATPK Resources, Tbk ATPK
7 Benakat Integra Tbk. BIPI
8 Borneo Lumbung Energi & Metal BORN
9 Berau Coal Energy Tbk. BRAU
10 Baramulti Suksessarana Tbk. BSSR
11 PT. Bumi Resources, Tbk BUMI
12 PT. Bayan Resources, Tbk BYAN
13 Cita Mineral Investindo Tbk. CITA
14 Cakra Mineral Tbk. CKRA
15 PT. Citatah Industri Marmer, Tbk CTTH
16 Darma Henwa Tbk DEWA
17 Central Omega Resources Tbk. DKFT
18 PT. Delta Dunia Makmur, Tbk DOID
19 PT. Elnusa ,Tbk ELSA
20 PT. Energi Media Persada ,Tbk ENRG
21 Surya Esa Perkasa Tbk. ESSA
22 Golden Energy Mines Tbk. GEMS
23 PT. Garda Tujuh Buana, Tbk GTBO
24 Harum Energy Tbk. HRUM
25 Vale Indonesia Tbk. INCO
26 PT. Indo Tambang Raya Megah ,Tbk ITMG
27 Resource Alam Indonesia Tbk. KKGI
28 PT. Medco International Energi, Tbk MEDC
29 Mitra Investindo Tbk. MITI
30 Samindo Resources Tbk. MYOH
31 PT. Perdana Karya Perkarsa, Tbk PKPK
32 J Resources Asia Pasifik Tbk. PSAB
33 PT. Bukit Asam, Tbk PTBA
34 Petrosea Tbk. PTRO
35 Radiant Utama Interinsco Tbk. RUIS
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Sumber : www.idx.co.id dan diolah Penulis

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2013) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode

purposive judgement sampling. Purposive judgement sampling merupakan metode

pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tertentu,

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

Sampel penelitian ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015.

2. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI sebelum tahun 2008.

3. Perusahaan pertambangan yang berturut-turut tidak membukukan laba

positif selama periode tahun 2009-2015.

TABEL 3.2 KRITERIA PEMILIHAN SAMPEL

Kriteria Jumlah Perusahaan

Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI
tahun 2015

40

Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI
setelah tahun 2008

(11)

Perusahaan pertambangan yang tidak berturut-turut
membukukan laba positif pada periode 2009-2015

(14)

Perusahaan yang memenuhi syarat sebagai
sampel

15

3.1 ( TABEL LANJUTAN)
36 Golden Eagle Energy Tbk. SMMT
37 SMR Utama Tbk. SMRU
38 PT. Timah Persero ,Tbk TINS
39 Permata Prima Sakti Tbk. TKGA
40 Toba Bara Sejahtra Tbk. TOBA
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Berdasarkan kriteria purposive sampling maka sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah 15 perusahaan pertambangan go public yang terdaftar di BEI.

Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 3.3 DAFTAR NAMA PERUSAHAAN YANG DIJADIKAN
SAMPEL PENELITIAN

No Nama Perusahaan Kode Saham
1 PT Adaro Energy Tbk ADRO
2 PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk ANTM
3 Ratu Prabu Energi Tbk ARTI
4 PT. Bayan Resources, Tbk BYAN
5 Cita Mineral Investindo Tbk. CITA
6 PT. Citatah Industri Marmer, Tbk CTTH
7 Darma Henwa Tbk DEWA
8 PT. Elnusa ,Tbk ELSA
9 PT. Indo Tambang Raya Megah ,Tbk ITMG
10 Mitra Investindo Tbk. MITI
11 PT. Perdana Karya Perkarsa, Tbk PKPK
12 PT. Bukit Asam, Tbk PTBA
13 Petrosea Tbk. PTRO
14 Radiant Utama Interinsco Tbk. RUIS
15 PT. Timah Persero ,Tbk TINS

Sumber : www.idx.co.id dan diolah Penulis

3.5 Variabel Penelitian

3.5.1 Identifikasi Variabel

Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen dan variabel independen.

Variabel dependen (Y) adalah Debt To Equity Ratio, sedangkan variabel

independen (X) adalah Return On Equity (X1), Tangibility Asset Ratio (X2), Firm

Size (X3), Growth (X4), Tax (X5), Liquidity (X6), Deviden (X7).

3.5.2 Definisi Operasional Variabel

1. Struktur Modal (DER)

Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio utang terhadap modal sendiri.

Rasio ini mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang dibanding
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dengan modal sendiri. Menurut Subramanyam & Wild (2005), rumus untuk

menghitung DER adalah sebagai berikut:

DER = %
2. Profitabilitas

Profitabilitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan Return On

Equity (ROE), ROE mengukur sejauh manakah perusahaan mengelola modal

sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah

dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan (Sawir, 2009).

ROE =
( ) %

3. Struktur Aktiva

Struktur aktiva (Assets Tangibility), dalam penelitian ini, menggunakan rasio

aktiva tetap dibagi dengan total aktiva. Rasio ini juga digunakan dalam penelitian

yang dilakukan oleh Song (2005).

Tangibility Asset Ratio =

4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (firm size), dalam penelitian ini menggunakan nilai buku

dari total asset. Rasio ini juga digunakan dalam penelitian oleh Paramu (2006).

Firm Size =

Mengingat nilai aktiva perusahaan yang besar, maka dalam proses

penghitungan, nilai total aktiva dihitung dalam jutaan rupiah serta

ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (Ln).

5. Pertumbuhan Perusahaan
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Pertumbuhan (Growth), dalam penelitian ini merupakan hasil dari total aktiva

dari tahun (t-1) terhadap tahun sekarang (t). Persentase tingkat pertumbuhan ini

digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Song (2005). Secara matematis

dapat diformulasikan sebagai berikut:

Growth =
( ) ( )( )

6. Pajak

Pajak dalam penelitian ini merupakan hasil dari profit before tax dikurangi

dengan profit after tax dan kemudian hasilnya dibagi dengan profit before tax.

Secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

Tax =

7. Likuiditas

Kasmir (2008) menyatakan bahwa rasio likuiditas (liquidity ratio)

merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Rasio likuiditas dapat

digambarkan dalam current ratio. Current ratio menjelaskan perbandingan antara

aktiva lancar dengan kewajiban lancar.

Liquidity =

8. Deviden

Deviden =
( )( )

Bambang Riyanto (2008) menyatakan bahwa deviden adalah aliran kas yang

dibayarkan kepada para pemegang saham. Deviden merupakan perbandingan

antara deviden perlembar saham (DPS) dengan laba perlembar saham (EPS) atau
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merupakan persentase dari pendapatan yang akan dibayarkan kepada pemegang

saham.

TABEL 3.4 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Variabel Definisi Indikator

DER (Y)
Mengukur seberapa besar
perusahaan dibiayai oleh
utang dibanding dengan
modal sendiri.

100%
ROE (X1)

Profitabilitas adalah
kemampuan perusahaan
menghasilkan laba selama
satu tahun.

( )
x 100%

Tangibility
Asset
Ratio(X2)

Struktur aktiva adalah
perbandingan antara
aktiva tetap dengan total
aktiva yang dimiliki oleh
perusahaan.

Growth
(X3)

Pertumbuhan merupakan
hasil dari total aktiva dari
tahun (t-1) terhadap tahun
sekarang (t).

( ) − ( − 1)( − 1)
Firm Size
(X4)

Ukuran perusahaan
merupakan ukuran atau
besarnya asset yang
dimiliki perusahaan.

Tax (X5)

Pajak merupakan hasil
dari profit before tax
dikurangi dengan profit
after tax dan kemudian
hasilnya dibagi dengan
profit before tax.

Deviden
(X6)

Deviden merupakan
perbandingan antara
deviden perlembar saham
(DPS) dengan laba
perlembar saham (EPS).

ℎ ( )ℎ ( )
CR (X7)

Likuiditas merupakan
kemampuan perusahaan
untuk memenuhi
kewajiban jangka pendek
yang jatuh tempo dengan
kas yang tersedia.
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3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen adalah dengan

menggunakan analisis regresi linier berganda (Sanusi, 2013). Analisis regresi

dapat memberikan jawaban mengenai besarnya pengaruh setiap variabel

independen terhadap variabel dependennya. Pengambilan hipotesis dilakukan

dengan melihat nilai probabiliti signifikansi masing-masing variabel yang terdapat

pada output hasil analisis regresi dengan menggunakan Eviews 8. Model

persamaan analisis linier berganda adalah sebagai berikut:

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + ε + FE

Keterangan:

Y = Debt to Equity Ratio (DER)

X1 = Profitability (ROE)

X2 = Tangibility  Asset Ratio

X3 = Growth

X4 = Firm Size

X5 = Tax

X6 = Deviden

X7 = Liquidity (CR)

a = Konstanta

β =  Koefisien Regresi

ε = Variabel Pengganggu (Error Term)

FE = Fixed Effect
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3.7 Uji Asumsi Klasik

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi

variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak.

Mengantisipasi agar tidak terjadinya bias, data yang digunakan harus terdistribusi

dengan normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi

normal atau tidak. Uji t dan uji F mengasumsikan bahwa  nilai residual mengikuti

distribusi normal, jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi  tidak valid

untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini normalitas

sebuah data dapat diketahui dengan membandingkan nilai Jarque-Bera (JB) dan

nilai Chi Square tabel. Jika hasil dari JB hitung > Chi Square tabel, maka data

tidak normal. Jika hasil dari JB hitung < Chi Square tabel, maka data normal.

3.7.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Gujarati (2012) uji asumsi multikolinieritas adalah pengujian yang

digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara

variabel bebas. Pendeteksian terhadap multikolinieritas dapat dilakukan dengan

melihat nilai Variance Inflation Factors (VIF), apabila nilai VIF >  maka terjadi

korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinieritas dikatakan berat apabila angka

VIF dari suatu variabel melebihi 10 (Gujarati, 2012). Uji multikolinieritas

menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut:

1. H0 : Corr = 0 (tidak terdapat multikolinieritas).

2. Ha : Corr ≠ 0 (terdapat multikolinieritas).

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:
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1. H0 ditolak dan Ha diterima, apabila nilai VIF = 0.

2. H0 diterima dan Ha ditolak, apabila nilai VIF ≠ 0.

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyimpangan yang berupa ketidak samaan varian dari residual untuk semua

pengamatan pada model regresi (Gujarati, 2012). Prasyarat yang harus terpenuhi

dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Metode

pengujian yang biasa digunakan diantarannya adalah uji Park, uji Glesjer, melihat

pola grafik regresi, dan uji koefisien korelasi Spearman.

Penelitian ini menggunakan uji White. Uji White dilakukan dengan

meregresikan residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan variabel

dependen ditambah dengan kuadrat variabel independen, kemudian ditambahkan

lagi dengan perkalian dua variabel independen. Prosedur pengujian dilakukan

dengan hipotesis sebagai berikut:

1. H0 : tidak ada heteroskedestisitas

2. Ha : ada heteroskedestisitas

- H0 ditolak dan Ha diterima : jika chi-square hitung (n.R2) lebih besar

daripada nilai χ2 kritis dengan derajat kepercayaan tertentu (α).

- H0 ditolak dan Ha ditolak : jika chi-square hitung (n.R2) lebih kecil daripada

nilai χ2 kritis dengan derajat kepercayaan tertentu (α).

3.7.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyimpangan yang berupa korelasi yang terjadi antara residual pada suatu
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pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi (Gujarati, 2012).

Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model

regresi.

Pada penelitain ini uji autokorelasi akan dideteksi melalui uji Breusch-

Godfrey Serial Correlation LM Test, nama lain uji ini adalah Uji Langrange-

Multiplier (Pengganda Multiplier). Uji Breusch-Godfrey ini dilakukan dengan

cara mencari nilai Probability dari Obs*R-squared dan membandingkannya

dengan tingkat kesalahan (α = 5%),  dengan kriteria :

1. Bila nilai probability > α = 5% berarti tidak ada autokorelasi

2. Bila nilai probability < α = 5% berarti ada autokorelasi

3.8 Uji Hipotesis

Uji hipotesis sama artinya dengan menguji signifikan koefisien regresi linear

berganda secara parsial yang terkait dengan pernyataan hipotesis penelitian

(Sanusi, 2013).

3.8.1 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Menurut Sanusi (2013) uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model

regresi variabel independen (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen (Y) pada tingkat kepercayaan 95%. Kriteria pengambilan

keputusan adalah sebagai berikut:

H0 diterima dan Ha ditolak jika thitung ≤ ttabel, pada α = 5%

H0 ditolak dan Ha diterima jika thitung ≥ ttabel, pada α = 5%



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh profitabilitas (ROE), struktur

aktiva (Asset_Tangibility), ukuran perusahaan (Total_Asset), pertumbuhan

perusahaan (Growth), pajak (TAX), deviden, dan likuiditas (CR) terhadap struktur

modal (DER) perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode

2009-2014, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hipotesis satu pada penelitian ini tidak terdukung. Variable profitabilitas

tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Artinya tinggi atau rendahnya

tingkat profitabilitas perusahaan pertambangan tidak berpengaruh terhadap

kebijakan struktur modalnya.

2. Hipotesis dua pada penelitian ini tidak terdukung. Variabel struktur aktiva

mempunyai pengaruh negatif terhadap struktur modal. Artinya semakin

besar asset yang dimiliki perusahaan maka kebijakan penggunaan dana

internal dalam struktur modal semakin besar.

3. Hipotesis tiga pada penelitian ini tidak terdukung. Ukuran perusahaan

berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Semakin besar suatu

perusahaan komposisi penggunaan dana internal dalam struktur modal

lebih besar.

4. Hipotesis empat pada penelitian ini tidak terdukung. Varaibel

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal.
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Artinya tinggi atau rendahnya tingkat pertumbuhan perusahaan tidak

memengaruhi komposisi struktur modal perusahaan pertambangan.

5. Hipotesis lima pada penelitian ini tidak terdukung. Variabel pajak

memiliki pengaruh negatif terhadap struktur modal. Ketika pajak tinggi

maka penggunaan utang oleh perusahaan akan rendah, dan ketika pajak

rendah maka penggunaan utang akan lebih besar.

6. Hipotesis enam pada penelitian ini tidak terdukung. Variabel deviden tidak

berpengaruh terhadap struktur modal. Kebijakan perusahaan dalam

membagikan deviden tidak memengaruhi struktur modal perusahaan.

7. Hipotesis tujuh pada penelitian ini terdukung. Tingkat likuiditas memiliki

pengaruh negatif terhadap struktur modal. Likuiditas yang tinggi

mencerminkan perusahaan tersebut memiliki dana internal yang tinggi

yang menyebabkan perusahaan mampu membayar kewajiban jatuh

temponya dan total utang yang dimiliki perusahaan menjadi semakin kecil.

Model trade-off tidak tepat digunakan dalam melakukan penelitian faktor-

faktor yang memengaruhi struktur modal pada perusahaan pertambangan karena

hanya satu dari tujuh variabel independen yang berpengaruh terhadap struktur

modal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan olah data yang dilakukan oleh peneliti dapat

ditarik beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada peneliti selanjutnya yang meneliti tentang kebijakan

struktur modal untuk menambahkan variabel-variabel lain dalam

penelitian. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain
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yang dapat memengaruhi struktur modal yang belum dimasukkan dalam

model penelitian ini seperti kepemilikan institusional dan risiko bisnis.

2. Penelitian dengan model trade-off ini belum dapat digunakan sebagai

acuan untuk bahan pertimbangan dalam penetapan besaran utang yang

ideal bagi perusahaan karena hanya sedikit variabel independen yang

mencerminkan pengaruh penggunaan utang pada perusahaan sektor

pertambangan dalam usaha pengembangan bisnis. Penulis dapat

menggunakan model-model lain untuk meneliti tentang struktur modal,

seperti menggunakan model Pecking Order, model Modigliani dan Miller,

dan model Signaling agar hasilnya lebih akurat.
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