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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh
empiris profitabilitas, likuiditas, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan
risiko perusahaan terhadap struktur modal. Metodologi penelitian ini
menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel adalah 20 perusahaan.
Tujuan dari tes ini adalah untuk membuktikan pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan model data panel
dan diolah menggunakan eviews 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap
utang jangka panjang. Sementara profitabilitas, likuiditas, umur perusahaan,
ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap utang jangka pendek.
Sedangkan umur perusahaan, risiko bisnis tidak berpengaruh terhadap utang
jangka panjang dan risiko bisnis tidak berpengaruh terhadap utang jangka
pendek.
Kata kunci: Capital Structure, profitability, liquidity, firm age, firm size, firm risk.

1.Pendahuluan:
Kemajuan ekonomi global era ini memberikan dampak munculnya persaingan
ketat yang mempengaruhi perkembangan perusahaan. Kondisi bisnis yang agresif saat ini
menjadi tantangan bagi perusahaan agar mampu bertahan dan memanfaatkan
kesempatan untuk dapat meningkatkan penjualan produk baik di pasar nasional dan
internasional. Pada suatu waktu perusahaan akan menghadapi situasi kekurangan
sumber dana internal. Ketika dihadapkan kondisi tersebut, perusahaan dapat
memanfaatkan sumber dana eksternal melalui utang.
Manfaat penggunaan utang akan menyediakan dana operasional untuk investasi
dengan segera. Struktur modal merupakan topik penting dalam bidang corporate finance
karena, secara langsung akan berpengaruh terhadap kinerja dan efisiensi keuangan.
Manajer keuangan memiliki peran untuk mempertimbangkan dan menganalisis karakter
sumber dana dan jumlah dana optimal yang baik digunakan oleh perusahaan. Struktur
Modal merupakan bauran debt dan equity untuk membiayai keseluruhan kegiatan dan
perkembangan bisnis. Struktur modal akan optimal jika mampu menyeimbangkan antara
pemanfaatan debt dan equity idealnya. Keputusan yang tidak tepat akan meningkatkan
penggunaan utang dan kewajiban. Banyak aspek yang mempengaruhi struktur modal
diantaranya yaitu profitabilitas, umur perusahaan, likuiditas, umur perusahan, ukuran
perusahaan, dan risiko bisnis.
2.Studi Pustaka
Struktur Modal
Beragam keputusan pendanaan amat berguna untuk kesejahteraan keuangan
perusahaan. Keputusan pendanaan ini berkaitan dengan penentuan kebutuhan sumber
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dana dan jumlah dana perusahaan. Struktur modal merupakan suatu keputusan strategis.
Untuk memperoleh sumber pendanaan perusahaan dapat memanfaatkan sumber dana
internal (laba ditahan) dan sumber pendanaan eksternal (utang dan ekuitas). Asal mula
pendanaan internal merupakan hasil kegiatan perusahaan ketika mencapai keuntungan
pada suatu periode berupa laba ditahan (retained earnings). Sementara asal mula
pendanaan eksternal merupakan dana yang terdapat dari luar perusahaan. Secara
umum analis keuangan sangat memperhatikan penggunaan utang jangka pendek dan
jangka panjang. Hal tersebut disebabkan dengan adanya utang akan mengikat
pembayaran kontrak jangka panjang perusahaan dengan kreditor. Menurut Hossain dan
Hossain (2015) menyatakan bahwa penentuan struktur modal yang tepat memungkinkan
perusahaan untuk mempercepat kinerja dengan cara yang lebih baik mampu memastikan
keberlanjutan kegiatan bisnis pada akhirnya dapat mencapai tujuan strategis perusahaan.
Keputusan struktur modal memudahkan perusahaan untuk mengalokasikan risiko,
memaksimalkan nilai pemegang saham dan mengendalikan kekuatan yang berbeda di
antara kelompok pemegang saham.
Pecking Order Theory
Menurut Kinyua dan Muriu (2017) menyatakan bahwa ketika perusahaan membiayai
proyek investasi manajer akan menggunakan dana internal (laba ditahan) sumber dana
eksternal dengan mencari utang jangka pendek selanjutnya jika masih kurang dapat
mengambil utang jangka panjang terakhir pembiayaan ekuitas dengan menerbitkan
common stock sebelum menerbitkan saham preferen preferred stock kepada publik.
Trade Off Theory
Menurut Kythreotis (2018) menyatakan bahwa berdasarkan proporsisi MM kedua,
pembiayaan perusahaan harus sepenuhnya didanai melalui metode utang karena akan
memperoleh penghematan pajak dari utang. Ketidakmampuan perusahaan untuk
melunasi bunga tahunan dan pembayaran pokok utang akan meningkatkan bobot utang
pada struktur modal maka timbul risiko kebangkrutan.
Market Timing Theory
Menurut Zerriaa dan Noubbigh (2015) menyatakan bahwa market timing teori
menunjukkan pilihan pembiayaan perusahaan mengikuti perilaku waktu. Struktur modal
tergantung pada kinerja pasar saham dan kondisi pasar obligasi. Perusahaan akan
menerbitkan ekuitas saat nilai market tinggi dan membeli kembali ekuitas saat market
dalam kondisi jatuh.
Profitabilitas
Menurut Manihuruk et al., (2016) mengutarakan bahwa profitabilitas menunjukkan
kapabilitas perusahaan untuk menghasilkan laba sebagai pemanfaatan sejumlah modal
perusahaan. Semakin kecil nilai penghasilan dari pengeluaran modal menghasikan
kemampuan perusahaan yang lebih kecil untuk menutupi pengeluaran dari pembiayaan
internal yang dibutuhkan pembiayaan utang.
Likuiditas
Menurut Suciati et al., (2018) menyatakan bahwa perusahaan memakai aset jangka
pendeknya untuk menutupi utang jangka pendeknya dan tidak menggantungkan pada
utang jangka panjang. Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas tinggi akan lebih
sedikit melakukan pinjaman dan condong menggantungkan pembiayaan internal
sehingga likuiditas aset menjadi lebih kuat.
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Umur Perusahaan
Umur perusahaan menggambarkan profitabilitas, kredibilitas serta disversifikasi
perusahaan. Perusahaan yang umur bisnisnya lama lebih menguntungkan dan beragam
cenderung lebih kredibel sehingga akan kurang menderita kesulitan keuangan (Matias et
al., 2018). Menurut Manihuruk et al., (2016) mengutarakan bahwa ukuran perusahaan
sering menjadi indikator nilai agunan. Perusahaan yang makin besar relatif mempunyai
akses yang makin luas ke pembiayaan daripada perusahaan yang lebih kecil. Ukuran
perusahaan mempengaruhi pembiayaan perusahaan. Perusahaan yang lebih besar
cenderung memanfaatkan lebih banyak kapasitas akan utang sehingga menjadi kurang
optimal.
Risiko Bisnis (Brisk)
Menurut Gitman (2009) dalam Zulvia dan Linda (2019) menyatakan bahwa risiko bisnis
adalah risiko dari ketika perusahaan tidak sanggup untuk menutupi biaya operasional dan
dipengaruhi oleh stabilitas pendapatan dan biaya.
3.Metodologi Penelitian

Gambar 1. Kerangka Konseptual
Hipotesis:
H1: Terdapat pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal.
H2: Terdapat pengaruh likuiditas terhadap struktur modal.
H3: Terdapat pengaruh umur perusahaan terhadap struktur modal.
H4: Terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal.
H5: Terdapat pengaruh risiko bisnis terhadap struktur modal.
H6: Terdapat pengaruh profitabilitas, likuiditas, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan
risiko bisnis secara simultan terhadap struktur modal.
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Tabel 1.
VARIABEL DEPENDEN
Short Term Debt (STD)
Long Term Debt (LTD)
Sumber: Bassey et al., (2014)

VARIABEL INDEPENDEN
Profitabilitas (ROA)
Profitabilitas (ROE)
Likuiditas (LIQ)
Umur Perusahaan (AGE)
Ukuran Perusahaan (SIZE)

PROXY
Short term debt/Equity+Debt
Long Term Debt/Equity+Debt

Tabel 2.
PROXY
EBIT/Book value of total
asset for the firm
Earning After Tax
(EAT)/Total Ekuitas
Current Asset/Current
Liabilities
Ln (AGE)
Ln (Total Asset)

SUMBER
Bassey et al., (2014)
Marfuah dan Nurlaela
(2017)
Kinyua dan Muriu (2017)
Mota dan Moreita (2017)
Kinyua dan Muriu (2017)

4.Hasil Dan Pembahasan

Variable
C
ROA
ROE
LIQ
AGE
SIZE
BRISK

Tabel 3.. Hasil Uji Struktur Modal (LTD)
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
1.553690
0.620303
2.504728
-0.357857
0.113157
-3.162467
0.118770
0.035684
3.328426
-0.004653
0.001539
-3.024206
0.052253
0.081150
0.643904
-0.053528
0.025915
-2.065579
0.044761
0.026555
1.685608
Effect Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
0.783212
Mean dependent var

R-squared
Adjusted Rsquared
0.725555
S.D. dependent var
S.E. of
regression
0.084326
Akaike info criterion
Sum squared
resid
0.668427
Schwarz criterion
Log
likelihood
141.1465
Hannan-Quinn criter.
F-statistic
13.58411
Durbin-Watson stat
Prob(Fstatistic)
0.000000
Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 9

Variable
C
ROA
ROE
LIQ
AGE

Tabel 4. Hasil Uji Struktur Modal (STD)
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
1.382634
0.262417
5.268846
-0.448580
0.078967
-5.680617
0.074446
0.034626
2.149994
-0.005998
0.001019
-5.887935
0.038708
0.010646
3.635836

Prob.
0.0140
0.0021
0.0012
0.0032
0.5212
0.0416
0.0952

0.166383
0.160967
-1.919109
-1.315152
-1.673839
2.223716

Prob.
0.0000
0.0000
0.0341
0.0000
0.0005
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-0.039024
-0.030543

0.009201
-4.241533
0.018081
-1.689240
Effect Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
0.866883
Mean dependent var

0.0001
0.0945

0.444594

0.831479

S.D. dependent var

0.234457

0.070572
24.48580

Sum squared resid
Durbin-Watson stat

0.468160
1.832904

Unweighted Statistic
Mean dependent var

0.315773

0.000000

R-squared
0.751063
Sum squared
resid
0.537977
Durbin-Watson stat
Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 9

1.602467

Analisi Model Regresi Data Panel
Struktur Modal (LTD) = 1.553690 - 0.357857 ROA + 0.118770 ROE - 0.004653 LIQ +
0.052253 AGE - 0.053528 SIZE + 0.044761 BRISK
Struktur Modal (STD) = 1.382634 - 0.448580 ROA + 0.074446 ROE – 0.005998 LIQ +
0.038708 - 0.039024 SIZE - 0.030543 BRISK
Uji t
Uji t ini digunakan untuk mengetahui setiap variabel independen signifikan
terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil uji t untuk struktur modal (utang jangka
panjang):
1. Berdasarkan tabel 3 diperoleh nilai koefisien sebesar - 0.357857 dan nilai prob
sebesar 0.0021 < 0.05 maka H1a diterima artinya terdapat pengaruh negatif signifikan
antara profitabilitas (ROA) terhadap struktur modal (utang jangka panjang).
2. Berdasarkan tabel 3 diperoleh nilai koefisien sebesar 0.118770 dan nilai prob sebesar
0.0012 < 0.05 maka H2a diterima, artinya terdapat pengaruh positif signifikan antara
profitabilitas (ROE) terhadap struktur modal (utang jangka panjang).
3. Berdasarkan tabel 3 diperoleh nilai koefisien sebesar - 0.004653 dan nilai prob
sebesar 0.0032 < 0.05 maka H3a diterima artinya terdapat pengaruh negatif signifikan
antara likuiditas terhadap struktur modal (utang jangka panjang).
4. Berdasarkan tabel 3 diperoleh nilai koefisien sebesar 0.052253 dan nilai prob sebesar
0.5212 < 0.05 H4a diterima artinya terdapat pengaruh positif signifikan antara umur
perusahaan terhadap struktur modal (utang jangka panjang).
5. Berdasarkan tabel 3 diperoleh nilai koefisien sebesar 0.053528 dan nilai prob sebesar
0.0416 < 0.05 H5a diterima artinya terdapat pengaruh positif signifikan antara ukuran
perusahaan terhadap struktur modal (utang jangka panjang).
6. Berdasarkan tabel 3 diperoleh nilai koefisien sebesar 0.044761 dan nilai prob sebesar
0.0952 > 0.05 H6a ditolak artinya tidak terdapat pengaruh antara risiko bisnis terhadap
struktur modal (utang jangka panjang).
Sedangkan berikut ini hasil uji t untuk struktur modal (utang jangka pendek)
sebagai berikut:
1. Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai koefisien sebesar - 0.448580 dan nilai prob
sebesar 0.0000 < 0.05 maka H1b diterima artinya terdapat pengaruh negatif signifikan
antara profitabilitas (ROA) terhadap struktur modal (utang jangka pendek).
2. Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai koefisien sebesar 0.074446 dan nilai prob sebesar
0.0341 < 0.05 maka H2a diterima, artinya terdapat pengaruh positif signifikan antara
profitabilitas (ROE) terhadap struktur modal (utang jangka pendek).
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3. Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai koefisien sebesar – 0.005998 dan nilai prob
sebesar 0.0000 < 0.05 maka H3a diterima artinya terdapat pengaruh negatif signifikan
antara likuiditas terhadap struktur modal (utang jangka pendek).
4. Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai koefisien sebesar 0.038708 dan nilai prob sebesar
0.0005 < 0.05 H4a diterima artinya terdapat pengaruh positif signifikan antara umur
perusahaan terhadap struktur modal (utang jangka pendek).
5. Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai koefisien sebesar - 0.039024 dan nilai prob
sebesar 0.0001 < 0.05 H5a diterima artinya terdapat pengaruh negatif signifikan
antara ukuran perusahaan terhadap struktur modal (utang jangka pendek).
6. Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai koefisien sebesar - 0.030543 dan nilai prob
sebesar 0.0945 > 0.05 H6a ditolak artinya tidak terdapat pengaruh antara risiko bisnis
terhadap struktur modal (utang jangka pendek).
Uji F
Berdasarkan Uji F didapatkan hasil nilai prob (F-statistic) untuk struktur modal
untuk utang jangka panjang dan jangka pendek sebesar 0.000000 < 0.05 maka H7
diterima sehingga terdapat pengaruh profitabilitas, likuiditas, umur perusahaan, ukuran
perusahaan dan risiko bisnis secara simultan terhadap struktur modal (utang jangka
panjang dan jangka pendek).
Koefisien Determinasi (R2)
Berdasarkan tabel 3 hasil pengujian dengan model fixed effect regresi didapat nilai
adjusted R2 adalah 0.725555 artinya variabel independen profitabilitas, likuiditas, umur
perusahaan, ukuran perusahaan dan risiko bisnis dapat menjelaskan variasi dari variabel
dependen yaitu struktur modal (utang jangka panjang) sebesar 72.5555% sedangkan
sisanya 27.4445%. Sedangkan tabel 4 hasil pengujian dengan model fixed effect struktur
modal (utang jangka pendek) didapat nilai adjusted R2 adalah 0.831479 artinya variabel
independen profitabilitas, likuiditas, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan risiko
bisnis dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu struktur modal (utang
jangka pendek) sebesar 83.1479% sedangkan sisanya 16.8521% dijelaskan faktor-faktor
lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

5.Kesimpulan:
1. Variabel Profitabilitas (ROA) mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap struktur
modal (utang jangka panjang dan utang jangka pendek). Profitabilitas yang tinggi
tentu memiliki dana internal yang lebih banyak daripada perusahaan dengan
profitabilitas rendah. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi akan
berinvestasi menggunakan utang yang relatif kecil. Variabel Profitabilitas (ROE)
mempunyai pengaruh positif terhadap struktur modal (utang jangka panjang dan utang
jangka pendek ).
2. Variabel Likuiditas (LIQ) mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap struktur
modal (utang jangka panjang dan utang jangka pendek). Perusahaan berada dalam
posisi menghasilkan uang tunai dan arus kas positif sehingga perusahaan cenderung
memanfaatkan dana internal untuk membiayai kegiatan bisnis jangka pendek tanpa
perlu mengambil utang jangka pendek.
3. Variabel Umur perusahaan (AGE) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap
struktur modal (utang jangka panjanh). Hal ini disebabkan Umur perusahaan tidak
dijadikan indikator penilaian kreditor ketika memberikan pinjaman utang jangka
panjang. Sedangkan umur perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal
(utang jangka pendek). Hal ini disebabkan semakin tua perusahaan cenderung
mengambil lebih banyak utang jangka pendek daripada perusahaan baru yang tidak
dapat membuktikan riwayat kemampuan dalam memenuhi kewajiban keuangan
kepada kreditor.
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4. Variabel Ukuran perusahaan (SIZE) mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap
struktur modal (utang jangka panjang dan utang jangka pendek). Semakin besar
ukuran perusahaan maka akan meningkatkan total aset perusahaan. Setiap
meningkatnya ukuran perusahaan maka akan diikuti dengan penurunan struktur
modalnya karena perusahaan cenderung menggunakan sumber dana internal ketika
membiayai operasional perusahaan.
5. Variabel Risiko bisnis (BRISK) tidak berpengaruh terhadap struktur modal (utang
jangka panjang). Artinya naik turunnya risiko bisnis tidak berpengaruh signifikan
terhadap utang jangka panjang. Dimana risiko bisnis tidak diperhatikan oleh manajer
dalam pengambilan keputusan mengenai struktur modalnya. Sedangkan risiko bisnis
tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal (utang jangka pendek). Artinya
risiko bisnis tidak diperhatikan dalam pengambilan keputusan struktur modal. Semakin
meningkatnya risiko bisnis tidak berpengaruh terhadap penggunaan utang jangka
pendek.
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