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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di BEI  pada tahun 2012-2014. Data diperoleh dari laporan 

keuangan perusahaan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dari tahun 2012 samapai dengan tahun 2014. Sedangkan Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, sehingga 

sampel yang didapat sesuai dengan tujuan penelitian.  Deskripsi pengambilan 

sampel dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1. 

Deskripsi Pengambilan Sampel  

NO Kriteria  Sampel 

1 Perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI antara 

tahaun 2012-2014 

21 

2 Tahun pengamatan (Tahun) 3 

3   

4 Jumlah total sampel selama periode pengamatan 63 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Dari 33 perusahaan sektor  industri barang konsumsi  yang terdaftar di 

BEI  pada tahun 2012-2014 terdapat 21 perusahan . Perusahaan yang tidak 

menyedikan laporan keuangan tahun 2012-2014 yaitu 12 perusahaan. 
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Daftar perusahaan food and beverage yang menjadi sampel sebagai 

berikut : 

Tabel 4.2 

Perusahaan Sampel Penelitian 

NO KODE Nama Perusahaan 

1 DVLA PT Darya-Varia Laboratoria Tbk 

2 KLBF PT Kalbe Farma Tbk 

3 MERCK PT MERCK Tbk 

4 PYFA PT Pyramida Farma Tbk 

5 SQBB PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 

6 TSPC PT Tempo Scan Pacific Tbk 

7 MBTP PT Martina Berto Tbk & Subsidiaries 

8 TCID PT Mandom Indonesia Tbk 

9 ADES PT Akasha Wira International Tbk 

10 CEKA PT Cahaya Kalbar Tbk 

11 DLTA PT Delta Djakarta Tbk dan Entitas Anak 

12 ICPB PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

13 MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk 

14 MYOR PT Mayora Indah Tbk 

15 ROTI PT Nippon Indosari Corpindo Tbk 

16 SKLT PT Sekar Laut Tbk 

17 STTP PT Siantar Top Tbk 

18 ULTJ PT Ultrajaya Milk Industry & Tranding Company Tbk 

19 KICI PT Kedaung Indah Can Tbk 

20 GGRM PT Gudang Garam Tbk 

21 HMPS PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 

Sumber: www.sahamok.com 

4.1. 2.   Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai 

karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini seperti: jumlah 

sampel, nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi. 

Jenis data dalam penelitian ini yaitu dat nominal. Analisis menggunakan jenis 

perhitungan yaitu distribusi frekuensi. Adapun hasil analisis frekuensi dalam 

penelitian ini yaitu: 
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Tabel  4.2. Hasil analisis deskriptif  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kep_Manajerial 63 .074633 .981786 .70263283 .227430680 

Kep_Institusional 63 .018214 .925367 .27992304 .211750415 

ROA 63 .004723 .657201 .15005659 .127148971 

Inflasi 63 4.300000 8.380000 7.01333333 1.934044734 

Ting_Suku_Bunga 63 5.541667 7.531250 6.28124999 .895960316 

Struktur Modal 63 .150208 11.619547 .88547471 1.477900490 

Valid N (listwise) 63     

 

Berdasarkan tabel 4.2. diketahui bahwa nilai minimum variabel 

kepemilikan manajerial adalah 0,074633 yang terjadi pada perusahaan  

Taisho Pharmaceutical Indonesia pada tahun 2014. Tbk dengan nilai 

maksimum  0,981786 yang terjadi pada perusahaan PT Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk tahun 2012, 2013 dan 2014. Rata-rata kepemilikan 

manajerial yaitu 0,70263283 yang artinya rata – rata besaran persentase 

saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan 

yang beredar sebesar  0,71% 

Nilai minimum variabel kepemilikan institusional adalah 0,018214 

yang terjadi pada perusahaan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk pada 

tahun 2013 dan 2014. Dengan nilai maksimum  0,925367 yang terjadi pada 

perusahaan Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk pada tahun 2014. Rata-rata 

kepemilikan institusional yaitu 0,27992304 dan standar deviasi 0,211750415 

yang artinya bahwa rata-rata presentase kepemilikan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh investor institusional seperti pemerintah, perusahaan investasi, 

bank, perusahaan asuransi maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain 

yaitu sebesar 0,22%. 
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Nilai terendah tingkat variabel tingkat suku bunga adalah 5,541667 

yang terjadi pada tahun 2013 dengan nilai tertinggi 7,531250 yang terjadi 

pada tahun 2014, . Rata-rata tingkat suku bunga pada tahun 2013 – 2014 yaitu 

6,28124999 dengan deviasi seebsar 0,895960316 yang artinya rata-rata 

prosentase pokok pinjaman yang harus dibayar oleh perusahaan tahun 2012 – 

2014 yaitu sebesar 6,28% 

Nilai inflasi terendah adalah 4,3% yang terjadi pada tahun 2012 dan 

nilai inflasi tertinggi yaitu 8,38 pada tahun 2013. Rata-rata inflasi tahun 2012 

– 2014 adalah 7,01333 dengan standar deviasi sebesar 1,934045 yang artinya 

rata-rata perusahaan mengalami inflasi pada tahun 2012 – 2014 yaitu sebesar 

sebesar 7,013 % 

Nilai minimum variable ROA adalah 0,004723 yang terjadi pada 

perusahaan  PT Martina Berto Tbk & Subsidiaries tahun 2014 dan nilai 

maksimum  0,657201 yang terjadi pada perusahaan PT Multi Bintang 

Indonesia Tbk tahun 2013. Rata-rata ROA yaitu 0,15005659 dan standar 

deviasi 0,127148971 yang artinya hal ini menggambarkan efektifnya 

perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan atau laba bagi 

perusahaan  rata – rata sebesar 0,127% 

Nilai minimum variabel struktur modal 0,150208 yang terjadi pada 

perusahaan  Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk pada tahun 2014 dan nilai 

maksimum  11,619547 yang terjadi pada perusahaan PT Sekar Laut Tbk pada 

tahun 2014. Rata-rata struktur modal sebesar 0,88547471 hal ini 

menggambarkan struktur modal yang memiliki beban tetap dengan harapan 

bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada 
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beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang 

saham sebesar 0,885%. 

 

4.1.3 Uji Asumsi Klasik   

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi 

pada analisis regresi linier berganda yang berbasis Ordinal Least Squer 

(OLS). Sebelum dilakukan analisis regresi linier, data terlebih dahulu diuji 

asumsi klasik agar dihasilkan estimator yang BLUE ( Best Linear Unbiased 

Estimator). Berikut uji asumsi klasik : 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi tersebut variabel dependen, variabel independen, atau 

keduanya berdistribusi normal atau tidak yaitu digunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS for windows. 

Data dikatakan berdistribusi normal jika signifikasi lebih besar dari 5% atau 

0,05. Ghozali (2011). Hasil uji normalitas dapat dilihat dalam table sebagai 

berikut  

Tabel  4.3. Hasil Uji Normalitas Data Awal (N=63) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 63 
Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 1.42403746 
Most Extreme Differences Absolute .277 

Positive .277 
Negative -.202 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.201 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Test distribution is Normal.  

Sumber : Data sekunder diolah, 2016 
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Dengan melihat nilai asymp.sig pada tabel diatas sebesar 0,00 < 0,05 

maka data penelitian tidak terdistribusi normal, oleh karena itu peneliti 

melakukan casewise pada data yang awal 63 data lalu menjadi 43 data. 

Adapun setelah hasil casewise dilakukan uji normalitas kembali dengan hasil 

sebagai berikut : 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 43 
Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation .21798877 
Most Extreme Differences Absolute .115 

Positive .115 
Negative -.082 

Kolmogorov-Smirnov Z .754 
Asymp. Sig. (2-tailed) .620 
a. Test distribution is Normal.  

 

 

Dengan melihat nilai asymp.sig pada tabel tersebut diatas sebesar 0,620 

maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian telah terdistribusi normal, 

karena nilai asymp.sig lebih dari 0,05. 

Uji Multikolinieritas  

Variabel dinyatakan terbebas dari multikolinieritas apabila nilai hasil 

pengujian multikolinieritas menunjukan VIF < 10 dan nilai toleransi > 0,1. 

Berikut tabel 4.4 dibawah ini adalah ringkasan hasil pengujian 

multikolinieritas, yaitu:  
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Tabel  4.4. Hasil Uji Normalitas 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .286 .423    

Kep_Manajerial .583 .314 .487 .241 4.151 

Kep_Institusional .127 .366 .097 .213 4.691 

ROA -.772 .428 -.283 .669 1.495 

Inflasi .038 .020 .270 .837 1.195 

Ting_Suku_Bunga -.054 .045 -.171 .814 1.228 
a. Dependent Variable: Struktur Modal     

  Sumber : Data sekunder diolah, 2016 

Dari tabel diatas diketahui bahwa keseluruhan variabel independen 

memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10, dengan demikian maka dapat 

dinyatakan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel bebasnya. 

 

4.1.3.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dipergunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan penggangu pada periode 

penelitian. Tabel 4.5 dibawah ini adalah ringkasan hasil pengujian 

autokorelasi, yaitu : 

Tabel  4.5. Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .268a .072 -.010 1.485182520 1.689 

a. Predictors: (Constant), Ting_Suku_Bunga, Kep_Institusional, ROA, Inflasi, 

Kep_Manajerial 

b. Dependent Variable: Struktur Modal   

       Sumber : Data sekunder diolah, 2016 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 

1,689. Sedangkan nilai dl sebesar 1,2660 dan du sebesar 1,7794 sedangkan 

nilai 4-dl = 2,734 dan nilai 4 – du = 2,2206. Sehingga diketahui nilai dl < dw 

< du = 1,2660 < 1,689 < 1,7794 yang menunjukan bahwa berada pada posisi 

tidak ada autokorelasi positif. 

 

4.1.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan metode glajser. Data 

dinyatakan terbebas dari asumsi heteroskedastisitas apabila hasil regresi 

menunjukan signifikansi lebih dari α (0,05) dari pengujian diperoleh hasil 

yang disajikan pada tebel 4.6 sebagai berikut: 

Tabel  4.6. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .054 .235  .227 .821 

Kep_Manajerial .095 .174 .177 .544 .589 

Kep_Institusional .040 .203 .068 .195 .846 

ROA -.032 .238 -.026 -.134 .894 

Inflasi .014 .011 .226 1.297 .203 

Ting_Suku_Bunga -.008 .025 -.055 -.309 .759 
a. Dependent Variable: abs_res     

      Sumber : Data sekunder diolah, 2016 

 

Dari tabel 4.6 diatas hasil uji heterokedastisitas dengan metode 

Breusch-Godfrey nilai sig > 0,05 yang artinya semua variabel bebas terbebas 

dari adanya heteroskedastisitas. 
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4.1.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat tentang pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, tingkat 

suku bunga, inflasi, dan kinerja keuangan terhadap struktur modal  dengan analisis 

regresi linier berganda.  

Analisis regresi digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel 

independen terhadap variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi linear berganda. Teknik estimasi variabel dependen yang melandasi 

analisis regresi disebut dengan Ordinary Least Squares (OLS) yang dapat 

menjelaskan pengaruh antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, tingkat suku bunga, inflasi, dan kinerja keuangan. 

Sedangkan variabel dependennya adalah struktur modal 

Tabel 4.7. Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .286 .423  .676 .503 

Kep_Manajerial .583 .314 .487 1.860 .071 

Kep_Institusional .127 .366 .097 .348 .730 

ROA -.772 .428 -.283 -1.801 .080 

Inflasi .038 .020 .270 1.921 .062 

Ting_Suku_Bunga -.054 .045 -.171 -1.198 .238 
a. Dependent Variable: Struktur Modal     

         Sumber : Data sekunder diolah, 2016 
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Berdasarkan tabel 4.7 dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :Dari 

persamaan tersebut dapat dijelaskan beberapa hal : 

Y = 0,286 + 0,583X1 + 0,127X2 + (-0,773X3) + 0,038X4 +(- 0,54X5)   

a =  Konstanta sebesar 0,286 yang berarti jika variael independen 

yaitu kepemilikan manajeial, kepemilikan institusional, tingkat 

suku bunga, dan tingkat inflasi bernilai konstan atau tidak ada 

perubahan, maka struktur modal  akan turun sebesar 0,286 

 = 0,583 :Struktur modal akan meningkat sebesar 0,583  satuan apabila 

kepemilikan manajerial bertambah satu orang, dengan asumsi 

bahwa variabel lain bernilai konstan. 

= 0,127 : Struktur modal akan meningkat sebesar 0,127 satuan apabila 

kepemilikan institusional bertambah 1%, dengan asumsi bahwa 

variabel lain bernilai konstan. 

 = -0,054 : Struktur modal akan mengalami peningkatan sebesar –0,054 

apabila tingkat suku bunga mengalami kenaikan sebesar 1%, 

dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai konstan. 

= 0,038  : Struktur modal akan meningkat sebesar 0,038 apabila inflasi naik 

sebesar 1%, dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai konstan. 

 = - 0,0772 : Struktur modal  akan menurun sebesar 0,0772 satuan apabila 

kienerja keuangan (ROA) turun sebesar bertambah 1%, dengan 

asumsi bahwa variabel lain bernilai konstan. 
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4.1.5 Uji Determinan  

Untuk menguji seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam 

menerangkan variabel dependen (good of fit) yaitu dengan menghitung koefisien 

determinan ( ). 

Tabel 4.8.  Uji determinasi  
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .623a .388 .306 .232251164 
a. Predictors: (Constant), Ting_Suku_Bunga, ROA, Inflasi, 
Kep_Manajerial, Kep_Institusional 

                Sumber : Data Sekunder Diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menggambarkan bahwa nilai adjusted R
2 
square 

adalah 0,306. Hal ini berarti 30,6% variasi struktur modal  dapat dijelaskan oleh 

variasi dari 5 variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, tingkat suku bunga dan tingkat inflasi. Sedangkan sisanya 69,4% 

dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model penelitian. 

 

4.1.6 Uji F 

 

Tabel 4.9.  Uji F 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.268 5 .254 4.701 .002a 

Residual 1.996 37 .054   

Total 3.264 42    

a. Predictors: (Constant), Ting_Suku_Bunga, ROA, Inflasi, Kep_Manajerial, Kep_Institusional 
b. Dependent Variable: Struktur Modal    

          Sumber : Data sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai signifikan 0,002 lebih kecil 

dari 0,1 atau nilai F hitung = 4,701 > F tabel = 2,43 Dengan demikian dapat 
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disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk sudah fit dan dapat digunakan 

untuk memprediksi pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

tingkat suku bunga, inflasi, dan kinerja keuangan terhadap struktur modal . yang 

artinya secara bersama-sama variable independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

 

4.1.7  Pengujian Hipotesis 

Uji parisal atau uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen 

(Ghozali, 2013). Dari hasil analisis dengan menggunakan tingkat kesalahan (α)= 0,1, 

dijabarkan pada tabel 4.10 dibawah ini: 

 

Tabel 4.10.  Uji t 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .286 .423  .676 .503 

Kep_Manajerial .583 .314 .487 1.860 .071 

Kep_Institusional .127 .366 .097 .348 .730 

ROA -.772 .428 -.283 -1.801 .080 

Inflasi .038 .020 .270 1.921 .062 

Ting_Suku_Bunga -.054 .045 -.171 -1.198 .238 
a. Dependent Variable: Struktur Modal     

   Sumber : Data sekunder diolah, 2016 

1. Hasil Hipotesis Pertama 

H0 : β1   < 0  :  kepemilikan manjerial tidak mempunyai pengaruh terhadap 

struktur modal   
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Ha : β1 > 0 :  kepemilikan manjerial mempunyai pengaruh terhadap struktur 

modal  

Pengujian hipotesis pertama untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap struktur modal. Dari tabel 4.10 menunjukan bahwa kepemilikan manajerial 

mempunyai pengaruh terhadap struktur modal ini dapat dilhat nilai t hitung sebesar 

1,860 > t tabel = 1,681 dan nilai signifikansi kepemilikan manajerial sebesar 0,071 

lebih kecil dari nilai α = 0,1, maka Ho ditolak dan menerima Ha. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap struktur 

modal . Sehingga hipotesis pertama yang menunjukan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh  terhadap struktur modal , diterima. 

Hal ini menunjukan bahwa pemegang saham dari pihak manajemen yang secara 

aktif ikut dalam pengambilan keputusan didalam perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap perubahan struktur modal dimana sikap manajemen yang berbeda akan 

membentuk struktur modal yang berbeda juga. Pada penelitian ini perusahaan yang 

memiliki kepemilikan manjerial terendah adalah sebesar 0,07463281 yang terjadi 

pada perusahaan Taisho Pharmaceutical Indonesia pada tahun 2014 dengan struktur 

modal sebesar 1,38148 sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan 

manajerial tertinggi yaitu sebesar 0,98178604 yang terjadi pada perusahaan PT 

Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk tahun 2012, 2013 dan 2014 dengan struktur modal 

sebesar 11.2062 pada tahun 2012, 4.5853 pada tahun 2013 dan sebesar -1.1491 pada 

tahun 2014. Ini menunjukan bahwa tidak adanya perubahan kepemilikan manajerial 

tetap berdampak pada naik atau turunnya nilai struktur modal perusahasan. 

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2005), 

dan Nanok (2008), yang meneliti tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 
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struktur modal yang hasilnya kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap struktur 

modal. Akan tetapi hasilnya sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Seftianne 

(2011) yang  menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hasil Hipotesis Kedua  

H0 : β2   < 0  :  Kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap 

struktur modal   

Ha : β2 > 0  :  Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap 

struktur modal  

Berdasarkan  pengujian hipotesis kedua tabel 4.10 menunjukan bahwa 

kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap struktur modal ini 

dapat dilihat nilai t hitung sebesar 0,348 < t table = 1,681 dan  nilai signifikansi 

kepemilikan institusional sebesar 0,730 lebih besar dari nilai α = 0,1, maka Ho 

dierima dan Ha ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap struktur modal . Sehingga hipotesis kedua 

Gambar 4.3 Kurva penerimaan hipotesis Pertama 

- 1,681 

Daerah penolakan Ho 

Daerah penerimaan Ho 

1,681 1,860 
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yang menunjukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal , ditolak.   

Hal ini dapat dijelaksan bahwa ketika calon investor akan menanamkan 

saham, para calon investor tidak melihat siapa investor institusionalnya, melainkan 

melihat manajemen perusahaan dan struktur modal  tersebut. Bahwa dampak 

semakin kuatnya tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak pemegang saham 

atas prilaku manajer yang ditunjukan untuk meningkatkan struktur modal  untuk 

mengurangi tingkat kecurangan serta penyelewengan yang dilakukan oleh pihak 

manjemen sebagai tindak oportunistik (Dian dan Fika, 2011) dalam wida dan 

suartana (2014).  

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nengsi (2013) 

dan Fitriyah (2011) yan menghasilkan kesimpulan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh negative terhadap struktur modal. 

Dari sampel penelitian sebanyak 63 amatan, diperoleh perusahaan yang 

memiliki  kepemilikan institusional terendah sebesar 0,01821396 yang terjadi pada 

perusahaan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk pada tahun 2012, 2013 dan 2014 

dengan tingkat struktur modal sebesar 11.2062 pada tahun 2012, 4.5853 pada tahun 

2013 dan sebesar -1.1491 pada tahun 2014. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Kurva penolakan hipotesis Kedua 

- 1,681 

Daerah penolakan Ho 

1,681 0,348 

Daerah penerimaan Ho 

ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN ...,ANIS FAUZIYYAH ARBANINGTYAS,MANAJEMEN FEB, UMP 2016



 
 

 
 

45 

3. Hasil Hipotesis Ketiga  

H0 : β3   < 0  :  Tingkat suku bunga tidak mempunyai pengaruh terhadap 

struktur modal   

Ha : β3 > 0  :  Tingkat suku bunga mempunyai pengaruh terhadap struktur 

modal  

Berdasarkan  pengujian hipotesis ketiga tabel 4.10 menunjukan bahwa tingkat 

suku bunga tidak mempunyai pengaruh terhadap struktur modal ini dapat dilihat nilai 

t hitung sebesar -1,198 < t table = 1,681 dan nilai signifikansi sebesar 0,238 lebih 

besar dari nilai α = 0,1, maka Ho ditolak dan Ha diterima.  Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh terhadap struktur modal . 

Sehingga hipotesis ketiga yang menunjukan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh 

terhadap struktur modal , ditolak.  

Tingkat suku bunga yang diukur dengan menggunakan suku bunga yang 

ditentukan oleh Bank Indonesia. Besar kecilnya suku bunga sangat tergantung dari 

kondisi makro yng berkembang di Indonesia. Kenaikan atau penurunan tingkat suku 

bunga tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan hal ini dapat dilihat 

pada perusahaan dengan struktur modal terendah sebesar 1,831 yang terjadi pada 

perusahaan  Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk pada tahun 2014 dengan tingkat 

suku bunga sebesar 7,531 pada tahun 2014 dan tingkat struktur modal tertingga 

239,825 yang terjadi pada perusahaan PT Sekar Laut Tbk pada tahun 2014 dengan 

tingkat suku bunga yang sama yaitu sebesar 7,351 pada tahun 2014 Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal. 
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Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati 

(2001) yang mengemukakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh terhadap 

leverage (struktur modal). Akan tetapi hasilnya sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Martan (2010) mengmukakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh 

negative terhadap struktur modal. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hasil Hipotesis Keempat  

H0 : β4  ≥  0  :  Inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap struktur modal   

Ha : β4 < 0  :  inflasi mempunyai pengaruh terhadap struktur modal  

Berdasarkan  pengujian hipotesis keempat tabel 4.10 menunjukan bahwa 

inflasi tidak mempunyai pengaruh dengan dapat dilihat nilai t hitung sebesar 1.921 > 

t tabel = 1,681 dan nilai  signifikansi inflasi sebesar 0,062 lebih kecil dari nilai α = 

0,1, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

inflasi tidak berpengaruh terhadap struktur modal . Sehingga hipotesis kelima yang 

menunjukan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap struktur modal , diterima.  

Inflasi adalah ciri yang pada umumnya dirasakan dan ditandai dengan adanya 

suasana harga barang yang tinggi secara mayoritas, dimana seolah-olah kita 

Gambar 4.3 Kurva penolakan hipotesis Kedua 

- 1,681 

Daerah penolakan Ho 

1,681 -1,198 

Daerah penerimaan Ho 
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kehilangan keseimbangan antara daya beli dibandingkan dengan pendapatan sampai 

periode tertentu, biasanya dirasakan masyarakat secara keseluruhan (Amalia, 2007).  

Adanya kecendrungan kenaikan harga pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal.   

Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian yang menunjukan tingkat 

struktur modal terendah sebesar 1,831 yang terjadi pada perusahaan  Taisho 

Pharmaceutical Indonesia Tbk pada tahun 2014 dengan tingkat inflasi sebesar 8,36% 

pada tahun 2014 dan tingkat struktur modal tertingga 239,825 yang terjadi pada 

perusahaan PT Sekar Laut Tbk pada tahun 2014 dengan tingkat inflasi yang sama 

sebesar  8,36% . ini menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh naik atau turunnya 

tingkat inflasi terhadap besaran struktur modal suatu perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hasil Hipotesis Kelima 

H0 : β6   < 0  :  return on asset tidak mempunyai pengaruh terhadap struktur 

modal   

Ha : β6 > 0  :  return on asset mempunyai pengaruh  terhadap struktur modal  

Gambar 4.3 Kurva penerimaan hipotesis Keempat 

- 1,681 

Daerah penolakan Ho 

Daerah penerimaan Ho 

1,681 1,921 
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Berdasarkan  pengujian hipotesis kelima tabel 4.10 menunjukan bahwa return 

on asset mempunyai pengaruh  terhadap struktur modal dapatdilihat dari nilai t 

hitung -1,801 > t tabel =1,681 dan nilai signifikansi return on asset sebesar 0,080 

lebih besar dari nilai α = 0,1 dengan nilai beta sebesar – 0,772, maka Ho ditolak dan  

Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa return on asset 

berpengaruh terhadap struktur modal. Sehingga hipotesis kelima yang 

menunjukanbahwa return on asset berpengaruh terhadap struktur modal , diterima. 

Rahayu (2010) dalam (Muliani, dkk. 2014), kinerja keuangan adalah prestasi 

kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dan tertuang 

pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Penilaian kinerja keuangan 

merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat 

memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja keuangan merupakan salah 

satu bentuk tanggungjawab manajemen terhadap pemilik perusahaan. Manajemen 

dapat berinteraksi dengan lingkungan interen maupun eksteren melalui informasi. 

Rasio ROA adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang 

dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mengasilkan laba atas 

keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktivitas yang digunakan untuk aktivitas 

operasi perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Ken Zuraedah, 

2010) dalam (Muliani, dkk. 2014). Hal ini berarti adanya penurunan kinerja 

keuangan perusahaan dapat menurunkan tingkat struktur modal  dengan tingkat 

kinerja keuangan yang rendah perusahaan melakukan oprasional ada kecendrungan 
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kurang baik, dengan tingkat oprasional yang kurang baik akan menurunkan laba 

sehingga pembayaran deviden rendah. 

Hasil penelitian yang menunjukan bahwa return on assset berpengaruh 

terhadap struktur modal  sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardoyo dan 

Veronica (2013) dan Muliani, dkk (2014), yang menunjukan bahwa return on asset 

berpengaruh terhadap struktur modal .  

Dari hasil penelitian perusahaan yang memiliki nilai return on asset terendah 

adalah 0,00472255 yang terjadi pada perusahaan  PT Martina Berto Tbk & 

Subsidiaries tahun 2014 dengan besaran tingkat struktur modal sebesar 

117.014047258839 sedangkan dan nilai ROA tertinggi sebesar 0,65720075 yang 

terjadi pada perusahaan PT Multi Bintang Indonesia Tbk tahun 2013 dengan struktur 

modal lebih kecil sebesar 7.29828775342191. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hasil Hipotesis Keenam 

Ho : β1, β2,β3, β4, β5  ≤ 0, artinya secara simultan tidak ada pengaruh 

signifikan dari variabel bebas, yaitu kepemilikan manajerial, 

Gambar 4.3 Kurva penerimaan hipotesis Kelima 

- 1,681 

Daerah penolakan Ho 

Daerah penerimaan Ho 

- 1,681 1,860 
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kepemilikan institusional, kinerja keuangan, tingkat suku bunga dan 

tingkat inflasi terhadap variabel terikat yaitu struktur modal. 

Ha  : β1, β2, β3, β4, β5 > 0, artinya secara simultan ada pengaruh signifikan 

dari variabel bebas, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kinerja keuangan, tingkat suku bunga dan tingkat 

inflasi terhadap variabel terikat yaitu struktur modal. 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai signifikan 0,002 

lebih kecil dari 0,1 atau nilai F hitung = 4,701 > F tabel = 2,62 Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk sudah fit 

dan dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, tingkat suku bunga, inflasi, dan kinerja keuangan 

terhadap struktur modal . yang artinya secara bersama-sama variable 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Kurva penerimaan hipotesis Keenam 

Daerah penolakan Ho 

Daerah penerimaan Ho 

2,62 4,701 
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4.2. Pembahasan 

4.2.1 Hipotesis pertama 

 Pengujian hipotesis pertama untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 

manajerial terhadap struktur modal. Dari tabel 4.10 menunjukan bahwa kepemilikan 

manajerial mempunyai pengaruh terhadap struktur modal ini dapat dilhat dari nilai 

signifikansi kepemilikan manajerial sebesar 0,071 lebih besar dari nilai α = 0,1, maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh terhadap struktur modal . Sehingga hipotesis pertama yang 

menunjukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh  terhadap struktur modal , 

diterima. 

 Hal ini menunjukan bahwa pemegang saham dari pihak manajemen yang 

secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan didalam perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap perubahan struktur modal dimana sikap manajemen yang 

berbeda akan membentuk struktur modal yang berbeda juga. Pada penelitian ini 

perusahaan yang memiliki kepemilikan manjerial terendah adalah sebesar 

0,07463281 yang terjadi pada perusahaan Taisho Pharmaceutical Indonesia pada 

tahun 2014 dengan struktur modal sebesar 1,38148 sedangkan perusahaan yang 

memiliki tingkat kepemilikan manajerial tertinggi yaitu sebesar 0,98178604 yang 

terjadi pada perusahaan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk tahun 2012, 2013 dan 

2014 dengan struktur modal sebesar 11.2062 pada tahun 2012, 4.5853 pada tahun 

2013 dan sebesar -1.1491 pada tahun 2014. Ini menunjukan bahwa tidak adanya 

perubahan kepemilikan manajerial tetap berdampak pada naik atau turunnya nilai 

struktur modal perusahasan Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Rahayu (2005), dan Nanok (2008), yang meneliti tentang pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap struktur modal yang hasilnya kepemilikan 

manajerial berpengaruh terhadap struktur modal. Akan tetapi hasilnya sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Seftianne (2011) yang  menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

 

4.2.2 Hipotesis kedua 

Berdasarkan  pengujian hipotesis kedua tabel 4.10 menunjukan bahwa 

kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap struktur modal ini 

dapat dilihat nilai t hitung sebesar 0,348 < t table = 1,681 dan  nilai signifikansi 

kepemilikan institusional sebesar 0,730 lebih kecil dari nilai α = 0,1, maka Ho 

dierima dan Ha ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap struktur modal . Sehingga hipotesis kedua 

yang menunjukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal , ditolak.   

Hal ini dapat dijelaksan bahwa ketika calon investor akan menanamkan 

saham, para calon investor tidak melihat siapa investor institusionalnya, melainkan 

melihat manajemen perusahaan dan struktur modal  tersebut. Bahwa dampak 

semakin kuatnya tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak pemegang saham 

atas prilaku manajer yang ditunjukan untuk meningkatkan struktur modal  untuk 

mengurangi tingkat kecurangan serta penyelewengan yang dilakukan oleh pihak 

manjemen sebagai tindak oportunistik (Dian dan Fika, 2011) dalam wida dan 

suartana (2014).  
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Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nengsi (2013) 

dan Fitriyah (2011) yan menghasilkan kesimpulan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh negative terhadap struktur modal. 

Dari sampel penelitian sebanyak 63 amatan, diperoleh perusahaan yang 

memiliki  kepemilikan institusional terendah sebesar 0,01821396 yang terjadi pada 

perusahaan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk pada tahun 2012, 2013 dan 2014 

dengan tingkat struktur modal sebesar 11.2062 pada tahun 2012, 4.5853 pada tahun 

2013 dan sebesar -1.1491 pada tahun 2014. 

 

4.2.3 Hipotesis Ketiga 

Bahwa tingkat suku bunga tidak mempunyai pengaruh terhadap struktur 

modal ini dapat dilihat nilai t hitung sebesar -1,198 < t table = 1,681 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,238 lebih besar dari nilai α = 0,1, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga 

berpengaruh terhadap struktur modal . Sehingga hipotesis ketiga yang menunjukan 

bahwa tingkat suku bunga berpengaruh terhadap struktur modal , ditolak.  

Tingkat suku bunga yang diukur dengan menggunakan suku bunga yang 

ditentukan oleh Bank Indonesia. Besar kecilnya suku bunga sangat tergantung dari 

kondisi makro yng berkembang di Indonesa. Kenaikan atau penurunan tingkat suku 

bunga tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan hal ini dapat dilihat 

pada perusahaan dengan struktur modal terendah sebesar 1,831 yang terjadi pada 

perusahaan  Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk pada tahun 2014 dengan tingkat 

suku bunga sebesar 7,531 pada tahun 2014 dan tingkat struktur modal tertingga 
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239,825 yang terjadi pada perusahaan PT Sekar Laut Tbk pada tahun 2014 dengan 

tingkat suku bunga yang sama yaitu sebesar 7,351 pada tahun 2014 Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal. 

  Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati 

(2001) yang mengemukakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh terhadap 

leverage (struktur modal). Akan tetapi hasilnya sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Martan (2010) mengmukakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh 

negative terhadap struktur modal 

 

4.2.4 Hipotesis Keempat 

Bahwa inflasi tidak mempunyai pengaruh dengan dapat dilihat nilai t hitung 

sebesar 1.921 > t tabel = 1,681 dan nilai  signifikansi inflasi sebesar 0,062 lebih kecil 

dari nilai α = 0,1, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap struktur modal . Sehingga 

hipotesis kelima yang menunjukan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal , diterima.  

Inflasi adalah ciri yang pada umumnya dirasakan dan ditandai dengan adanya 

suasana harga barang yang tinggi secara mayoritas, dimana seolah-olah kita 

kehilangan keseimbangan antara daya beli dibandingkan dengan pendapatan sampai 

periode tertentu, biasanya dirasakan masyarakat secara keseluruhan (Amalia, 2007).  

Adanya kecendrungan kenaikan harga pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal.   
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Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian yang menunjukan tingkat struktur 

modal terendah sebesar 1,831 yang terjadi pada perusahaan  Taisho Pharmaceutical 

Indonesia Tbk pada tahun 2014 dengan tingkat inflasi sebesar 8,36% pada tahun 

2014 dan tingkat struktur modal tertingga 239,825 yang terjadi pada perusahaan PT 

Sekar Laut Tbk pada tahun 2014 dengan tingkat inflasi yang sama sebesar  8,36% . 

ini menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh naik atau turunnya tingkat inflasi terhadap 

besaran struktur modal suatu perusahaan 

 

4.2.5 Hipotesis Kelima 

Bahwa return on asset mempunyai pengaruh  terhadap struktur modal 

dapatdilihat dari nilai t hitung -1,801 <  t tabel =1,681 dan nilai signifikansi return on 

asset sebesar 0,080 lebih besar dari nilai α = 0,1 dengan nilai beta sebesar – 0,772, 

maka Ho ditolak dan  Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

return on asset berpengaruh terhadap struktur modal. Sehingga hipotesis kelima yang 

menunjukanbahwa return on asset berpengaruh terhadap struktur modal , diterima. 

Rahayu (2010) dalam (Muliani, dkk. 2014), kinerja keuangan adalah prestasi 

kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dan tertuang 

pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Penilaian kinerja keuangan 

merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat 

memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja keuangan merupakan salah 

satu bentuk tanggungjawab manajemen terhadap pemilik perusahaan. Manajemen 

dapat berinteraksi dengan lingkungan interen maupun eksteren melalui informasi. 
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Rasio ROA adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang 

dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mengasilkan laba atas 

keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktivitas yang digunakan untuk aktivitas 

operasi perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Ken Zuraedah, 

2010) dalam (Muliani, dkk. 2014). Hal ini berarti adanya penurunan kinerja 

keuangan perusahaan dapat menurunkan tingkat struktur modal  dengan tingkat 

kinerja keuangan yang rendah perusahaan melakukan oprasional ada kecendrungan 

kurang baik, dengan tingkat oprasional yang kurang baik akan menurunkan laba 

sehingga pembayaran deviden rendah. 

Hasil penelitian yang menunjukan bahwa return on assset tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal  hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wardoyo dan Veronica (2013) dan Muliani, dkk (2014), yang menunjukan bahwa 

return on asset berpengaruh terhadap struktur modal .  

Dari hasil penelitian perusahaan yang memiliki nilai return on asset terendah 

adalah 0,00472255 yang terjadi pada perusahaan  PT Martina Berto Tbk & 

Subsidiaries tahun 2014 dengan besaran tingkat struktur modal sebesar 

117.014047258839 sedangkan dan nilai ROA tertinggi sebesar 0,65720075 yang 

terjadi pada perusahaan PT Multi Bintang Indonesia Tbk tahun 2013 dengan struktur 

modal lebih kecil sebesar 7.29828775342191 

4.2.6 Hipotesis Kelima 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai signifikan 0,002 lebih kecil 

dari 0,1 atau nilai F hitung = 4,701 > F tabel = 2,43. Artinya bahwa artinya secara 

simultan tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas, yaitu kepemilikan 
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manajerial, kepemilikan institusional, kinerja keuangan, tingkat suku bunga dan 

tingkat inflasi terhadap variabel terikat yaitu struktur modal  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk 

sudah fit dan dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, tingkat suku bunga, inflasi, dan kinerja keuangan terhadap 

struktur modal . yang artinya secara bersama-sama variable independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 
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