
 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

4.1 Perkembangan Return On Equity, Asset Growth, Pertumbuhan Penjualan, 

Earning Per Share dan Struktur Modal Pada Industri Barang Konsumsi 

Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2017  

4.1.1   Perkembangan Return on Equity Pada Perusahaan Industri Barang 

Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017  

Return on equity menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba 

yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Return on Equity menunjukkan 

kemampuan manajemen dalam memaksimalkan tingkat pengembalian kepada 

pemegang saham atas setiap rupiah ekuitas yang digunakan oleh perusahaan.   

Tabel 4.1  

Perkembangan Return on Equity Pada Perusahaan Industri Barang 

Konsumsi di BEI periode 2013-2017 

Kode  2013  2014  2015  2016  2017  Rata-rata 

(%)  

AISA  14.71  10.52  9.42  16.87  (24.87)  5.33  

CEKA  12.32  7.63  16.65  28.12  11.90  15.32  

ICBP  16.85  16.83  17.84  19.63  17.43  17.72  

INDF  8.90  12.48  8.60  11.99  11.00  10.60  

PSDN  5.11  (7.44)  (13.14)  (13.08)  10.74  (3.56)  

ROTI  20.07  19.64  22.76  19.39  4.80  17.33  

SKBM  28.97  28.03  11.67  6.12  2.53  15.46  

ULTJ  16.13  12.51  18.70  20.34  16.91  16.92  

RMBA  (118.17)  163.13  52.04  (22.09)  (22.09)  10.56  

WIIM  16.93  13.14  13.89  10.72  4.15  11.77  

DVLA  13.75  8.41  11.08  14.09  14.53  12.37  

INAF  (9.18)  0.20  1.11  (3.02)  (8.79)  (3.94)  

KLBF  23.18  21.61  18.81  18.86  17.66  20.02  

TSPC  16.53  14.14  12.20  11.77  10.97  13.12  
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Kode  2013  2014  2015  2016  2017  Rata-rata 

(%)  

ADES  21.02  10.49  10.00  14.56  9.04  13.02  

MBTO  3.58  0.64  (3.24)  2.00  (5.98)  (0.60)  

UNVR  125.81  124.78  121.22  135.85  135.40  128.61  

KICI  10.03  5.98  (13.92)  0.41  8.69  2.24  

LMPI  (3.03)  0.43  0.99  1.70  (8.28)  (1.64)  

 Rata-rata/Thn  11.76  24.38  16.67  15.49  10.83  15.82  

 Tertinggi  125.81  163.13  121.22  135.85  135.40  136.28  

 Terendah  (118.17)  (7.44)  (13.92)  (22.09)  (24.87)  (37.30)  

Sumber : Hasil olah data  

  

Tabel 4.1 memperlihatkan return on equity (ROE) perusahaan konsumsi 

menunjukkan penurunan khususnya dari tahun 2015-2017. Tahun 2015 rata-rata 

ROE turun menjadi 16,67% dibandingkan tahun 2014 yang mencapau 24,38%. 

Tahun 2016 ROE kembali turun menjadi 15,48% dan tahun 2017 turun menjadi 

10,63%. Meskipun secara rata-rata masih menunjukkan angka positif sebesar 

15,82%. Penurunan ROE tersebut dapat disebabkan karena rendahnya laba bersih 

yang dihasilkan sementara modal internal perusahaan menunjukkan peningkatkan 

yang lebih tinggi, akibatnya rasio laba bersih terhadap total modal sendiri 

mengalami penurunan.  

Perusahaan konsumsi dengan pencapaian ROE tertinggi pada tahun 2013 

adalah UNVR yakni 125,81%. Tahun 2014 ROE tertinggi dihasilkan oleh RMBA 

yakni sebesar 163,13%, akan tetapi tingkat pencapaian rata-rata ROE tertinggi 

perusahaan konsumsi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan dengan 

nilai yang lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, sampai tahun 2017 

perusahaan dengan ROE tertinggi ditinjukkan oleh UNVR yakni 135,40%. 

Sebaliknya perusahaan dengan ROE rata-rata terendah pada tahun 2013 adalah 

RMBA dengan ROE sebesar -118,17% yang menujukkan bahwa laba bersih yang 

dihasilkan jauh lebih rendah dari total modal sendiri yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut. Tahun 2014 ROE terendah adalah PSDN sebesar -7,44% dan 
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tahun 2015 ROE terendah kembali lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni -

13,92% yang dihasilkan oleh KICI, sedangkan tahun 2016 ROE terendah 

dihasilkan oleh RMBA sebesar -22,09% dan tahun 2017 AISA menghasilkan 

ROE terendah sebesar 24,87%. Perusahaan memiliki nilai ROEyang relatif lebih 

rendah dibandingkan perusahaan lainnya ini menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut alam menghasilkan laba bersih atas modal sendiri yang dimilikinya 

rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki efektivitas 

yang rendah. ROE yang baik adalah yang bernilai tinggi karena dengan ROE yang 

tinggi menggambarkan kinerja keuangan perusahaan yang baik.   

  

4.1.2  Perkembangan Pertumbuhan Asset Pada Perusahaan Industri Barang 

Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017  

Pertumbuhan aset menggambarkan pertumbuhan aktiva perusahaan yang 

akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang menyakini bahwa persentase 

perubahan total aktiva merupakan indikator yang lebih baik dalam mengukur 

growth perusahaan. Berdasarkan hasil penghitungan pertumbuhan asset 

perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diperoleh 

nilai pertumbuhan asset untuk 19 perusahaan yang diteliti selama tahun 2013 

sampai 2017 dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikutt:  

  

Tabel 4.2  

Perkembangan Asset Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi di BEI 

periode 2013-2017 

Kode  2013  2014  2015  2016  2017  Ratarata 

(%)  

AISA  29.82  46.83  22.91  2.14  (5.72)  19.19  

CEKA  4.08  20.06  15.71  (4.03)  (2.34)  6.70  

ICBP  19.79  17.13  6.63  8.82  9.40  12.35  

INDF  31.64  10.05  6.86  (10.52)  7.02  9.01  
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Kode  2013  2014  2015  2016  2017  Ratarata 

(%)  

PSDN  (0.11)  (8.93)  (0.09)  5.38  5.69  0.39  

ROTI  51.27  17.57  26.29  7.88  56.17  31.84  

SKBM  72.22  30.52  17.70  31.02  62.03  42.70  

ULTJ  16.14  3.75  21.35  19.75  22.36  16.67  

RMBA  33.11  11.03  23.58  6.34  6.34  16.08  

WIIM  1.80  8.45  0.73  0.81  (9.45)  0.47  

DVLA  10.73  3.88  11.33  11.27  7.15  8.87  

INAF  8.91  (3.57)  22.86  (9.92)  10.73  5.80  

KLBF  20.14  9.81  10.23  11.17  9.13  12.10  

TSPC  16.73  3.42  12.37  4.79  (100.00)  (12.54)  

ADES  13.36  14.47  29.39  17.49  9.48  16.84  

MBTO  0.37  1.24  4.77  9.41  9.96  5.15  

UNVR  11.37  6.99  10.15  6.46  12.90  9.57  

KICI  3.52  (1.58)  38.33  4.47  6.87  10.32  

LMPI  0.86  (1.62)  (1.95)  2.18  2.98  0.49  

 Rata-rata/Thn  18.20  9.97  14.69  6.57  6.35  11.16  

 Tertinggi  72.22  46.83  38.33  31.02  62.03  50.09  

 Terendah  (0.11)  (8.93)  (1.95)  (10.52)  (100.00)  (24.30)  

  

Sumber : Hasil olah data  

Tabel 4.2 di atas menunjukkan pertumbuhan asset dari perusahaan 

konsumsi. Tahun 2013 rata-rata pertumbuhan asset adalah sebesar 18,20%, namun 

mengalami penurunan menjadi 9,97% tahun 2014. Tahun 2015 pertumbuhan asset 

kembali naik menjadi 14,69% dan kembali turun menjadi 6,57 tahun 2016  dan 
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6,35% tahun 2017. Perusahaan konsumsi dengan laju pertumbuhan asset tertinggi 

pada tahun 2013 adalah perusahaan dengan kode SKBM sebesar 72,22% dan 

tahun 2014 perusahaan dengan kode AISA menunjukkan perumbuhan asset 

tertinggi yakni 46,83%. Tahun 2015 perusahaan konsumsi dengan laju 

pertumbuhan asset tertinggi adalah KICI yakni sebesar 38,33% dan tahun 2016 

SKBM memiliki pertumbuhan asset tertinggi yakni sebesar 31,02% da tahun 2017 

perusahaan dengan kode yang sama yaitu SKBM menunjukkan pertumbuhan 

asset tertinggi yakni sebesar 62,03%.  

Rata-rata pertumbuhan asset terendah pada tahun 2013 adalah sebesar 

0.11% yang ditunjukkan oleh kode PSDN, namun tahun 2014pertumbuhan asset 

yang terendah mengalami penurunan hingga negatif -17.53 yang merupakan 

penurunan tertinggi yang dimiliki oleh ALTO. Tahun 2015 pertumbuhan asset 

terendah ditunjukkan oleh ALTO kembali yakni -4,75% dan tahun 2016 INDF 

menghasilkan pertumbuhan asset terendah yakni -10,52% sedangkan tahun 2017 

perusahaan konsumsi dengan pertumbuhan asset terendah adalah WIIM yakni 

sebesar -9,45%.  

 Berdasarkan Tabel 4.2 pertumbuhan asset perusahaan konsumsi selama 

periode 2013-2017cenderung fluktuasi dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 

sebesar 11,16% per tahun. Fluktuasinya pertumbuhan asset perusahaan konsumsi 

dimungkinkan karena perubahan aktiva lancar yang lebih tinggi dibandingkan 

aktiva tidak lancar, sehingga perubahan proporsi aktiva yang tidak sama dalam 

setiap tahunnya menyebabkan perbedaan laju pertumbuhan aktiva dalam setiap 

periodenya.  

  

4.1.3 Perkembangan Pertumbuhan Penjualan Pada Perusahaan Industri 

Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-

2017  

Pertumbuhan penjualan menggambarkan peningkatan penjualan dari tahun 

ke tahun. Tingginya tingkat sales growth menunjukan semakin baik suatu 

perusahaan dalam menjalankan operasinya. Gambaran pertumbuhan penjualan 

perusahaan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 

dapat dilihat pada Tabel 4.3.  
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Tabel 4.3  

Perkembangan Penjualan Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi di 

BEI periode 2013-2017 

Kode  2013  2014  2015  2016  2017  Rata-rata  

(x)  

AISA  47.65  26.70  16.94  8.90  (24.83)  15.07  

CEKA  125.35  46.21  (5.84)  18.07  3.46  37.45  

ICBP  16.31  19.64  5.72  8.59  3.31  10.71  

INDF  15.33  10.15  0.74  4.20  5.15  7.11  

PSDN  (1.96)  (23.80)  (5.61)  1.36  50.02  4.00  

ROTI  26.43  24.89  15.65  15.98  (1.22)  16.34  

SKBM  72.03  14.20  (8.00)  10.19  22.67  22.22  

ULTJ  23.15  13.19  12.18  6.65  4.13  11.86  

RMBA  24.61  14.81  19.33  14.36  14.36  17.49  

WIIM  41.91  4.63  10.71  (8.35)  (12.42)  7.29  

DVLA  1.32  0.19  18.33  11.12  8.56  7.90  

INAF  15.70  3.29  17.41  3.26  (2.59)  7.41  

KLBF  17.35  8.54  2.99  8.31  4.17  8.27  

TSPC  3.38  9.59  8.91  11.69  4.68  7.65  

ADES  5.43  15.18  15.71  32.54  (8.24)  12.12  

MBTO  (10.66)  4.70  3.48  (1.34)  6.73  0.58  

UNVR  12.65  12.21  5.72  9.78  2.87  8.65  

KICI  4.48  3.98  (10.91)  8.34  14.12  4.00  
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Kode  2013  2014  2015  2016  2017  Rata-rata  

(x)  

LMPI  13.01  (24.04)  (11.85)  (9.00)  (0.19)  (6.42)  

 Ratarata/Thn  23.87  9.70  5.87  8.14  4.99  10.51  

 Tertinggi  125.35  46.21  19.33  32.54  50.02  54.69  

 Terendah  (10.66)  (24.04)  (11.85)  (9.00)  (24.83)  (16.08)  

Sumber : Hasil olah data  

  

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa pertumbuhan penjualan dari perusahaan 

konsumsi. Tahun 2013 rata-rata pertumbuhan penjualan adalah sebesar 23,87%, 

namun mengalami penurunan menjadi 9,97% tahun 2014. Tahun 2015 

pertumbuhan penjualan kembali turun menjadi 5,87% dan tahun 2016 

pertumbuhan penjualan naik menjadi 8,14%, tahun 2017 pertumbuhan penjualan 

kembali turun menjadi 4,49%. Perusahaan konsumsi dengan laju pertumbuhan 

penjualan tertinggi pada tahun 2013 dan 2014 adalah perusahaan dengan kode 

CEKA masing-masing sebesar 125,35% dan 46,21%. Tahun 2015 perusahaan 

konsumsi dengan laju pertumbuhan penjualan tertinggi adalah RMBA yakni 

sebesar 19,33% dan tahun 2016 ADES memiliki pertumbuhan penjualan tertinggi 

yakni sebesar 32,54% da tahun 2017 perusahaan dengan kode PSDN 

menunjukkan pertumbuhan penjualan tertinggi yakni sebesar 50,02%.  

 Rata-rata pertumbuhan penjualan terendah pada tahun 2013 adalah 

sebesar -10,66% yang ditunjukkan oleh kode MBTO, namun tahun 2014 

pertumbuhan penjualan yang terendah mengalami penurunan hingga -24,21% 

yang dimiliki oleh LMPI begitu juga tahun 2015 pertumbuhan penjualan LMPI 

masih yang terendah yakni -11,85% dan tahun 2016 LMPI tetap menghasilkan 

pertumbuhan penjualan terendah yakni -9% sedangkan tahun 2017 perusahaan 

konsumsi dengan pertumbuhan penjualan terendah adalah AISA yakni sebesar 

24,83%.  



66 
 

 
 

 Berdasarkan Tabel 4.3 pertumbuhan penjualan perusahaan konsumsi 

selama periode 2013-2017cenderung fluktuasi dengan tingkat pertumbuhan 

ratarata sebesar 10,51% per tahun. Fluktuasinya pertumbuhan penjualan 

perusahaan konsumsi dimungkinkan karena perubahan kondisi pasar dan daya 

serap pasar terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh sektor industri 

konsumsi. Pertumbuhan ekonomi yang yang relatif stagnan pada level 5% dalam 

beberapa tahun terakhir disinyalir menjadi salah satu penyebab fluktuasinya 

pertumbuhan penjualan industri barang konsumsi.  

  

4.1.4   Perkembangan Earning Per Share Pada Perusahaan Industri Barang 

Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017  

Earning Per Share (EPS) merupakan jumlah keuntungan yang tersedia 

bagi pemegang saham. EPS adalah keuntungan setelah dikurangi pajak 

pendapatan, dengan cara membagi jumlah keuntungan yang tersedia untuk 

pemegang saham biasa dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Semakin 

tinggi kemampuan perusahaan untuk mendistribusikan pendapatan kepada 

pemegang saham, mencerminkan semakin besar keberhasilan usaha yang 

dilakukannya. Berikut ini adalah hasil penghitungan earning per share perusahaan 

barang konsumsi tahun 2013-2017.  

Tabel 4.4 

Perkembangan Earning Per Share Pada Perusahaan Industri Barang 

Konsumsi di BEI periode 2013-2017 

Kode  2013  2014  2015  2016  2017  Ratarata 

(Rp)  

AISA  106.08  113.40  96.45  184.39  (137.47)  72.57  

CEKA  218.72  137.82  358.15  419.66  180.54  262.98  

ICBP  381.63  446.62  514.62  308.73  325.55  395.43  

INDF  285.16  442.50  338.02  472.02  474.79  402.50  

PSDN  5.48  (21.27)  (32.66)  (32.36)  14.68  (13.23)  
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ROTI  31.22  37.26  53.45  55.51  28.84  41.26  

Kode  2013  2014  2015  2016  2017  Ratarata 

(Rp)  

SKBM  67.83  80.2 3  44.48  30.43  15.40  47.67  

ULTJ  112.60  100.89  179.71  243.17  60.68  139.41  

RMBA  (143.93)  (314.74)  (226.32)  (57.30)  (57.30)  (159.92)  

WIIM  62.93  53.41  62.34  50.56  19.31  49.71  

DVLA  112.32  72.26  96.33  135.79  144.87  112.31  

INAF  (17.50)  0.38  2.12  (5.60)  (14.93)  (7.11)  

KLBF  37.80  44.05  42.76  49.06  51.28  44.99  

TSPC  141.03  128.75  115.99  119.17  120.85  125.16  

ADES  94.35  52.59  55.67  94.85  64.83  72.46  

MBTO  15.11  2.73  (13.14)  8.24  (23.08)  (2.03)  

UNVR  701.52  752.10  766.95  837.57  918.03  795.23  

KICI  53.76  34.08  (94.21)  2.63  28.79  5.01  

LMPI  (11.94)  1.70  3.93  6.87  (30.88)  (6.06)  

 

Ratarata/Thn  

118.64  113.93  124.45  153.86  114.99  125.18  

 Tertinggi  701.52  752.10  766.95  837.57  918.03  795.23  

 Terendah  (143.93)  (314.74)  (226.32)  (57.30)  (137.47)  (159.92)  

      Sumber : Hasil olah data  

Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa rata-rata earning per share perusahaan 

konsumsi adalah Rp.125,18 dan perusahaan yang menghasilkan EPS tertinggi 

secara rata-rata dalam periode 2013-2017 adalah UNVR yakni Rp.795,23. Rasio 

EPS tertinggi (maksimum) yang berasal dari EPS UNVR, hal ini disebabkan 

karena presentase kenaikan harga saham lebih besar daripada presentase kenaikan 
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laba per lembar sahamnya. Sebaliknya RMBA menghasilkan EPS rata-rata 

terendah yakni Rp.159,92, karena presentase penurunan harga saham lebih besar 

daripada presentase penurunan laba per lembar saham.   

Earning Per share diperoleh dari melihat laporan keuangan yang tersedia yaitu 

antara jumlah earning/laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar (outstanding 

share). Dari tabel 4.4 diatas dapat diketahui penyebaran rata-rata nilai EPS pada 

perusahaan konsumsi sebesar Rp. 125,18. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel mampu untuk mendistribusikan 

pendapatan kepada pemegang saham dengan baik, hal ini mencerminkan semakin 

besar keberhasilan usaha yang dilakukan oleh perusahaan non keuangan. Semakin 

tinggi kemampuan perusahaan untuk mendistribusikan pendapatan kepada 

pemegang saham, maka semakin besar keberhasilan usaha yang dilakukan 

perusahaan tersebut.  

  

4.1.5  Perkembangan Struktur Modal Pada Perusahaan Industri Barang 

Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017  

Struktur modal merupakan sumber dana jangka panjang atau sumber dana 

yang bersifat permanen, artinya hutang jangka panjang dan modal sendiri. 

Berdasarkan hasil penghitungan debt to equity ratio perusahaan barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diperoleh nilai debt to equity ratio untuk 

19 perusahaan yang diteliti selama tahun 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada 

tabel 4.5 sebagai berikut:  

Tabel 4.5 

Perkembangan Debt To Equity Ratio Pada Perusahaan Industri Barang 

Konsumsi di BEI periode 2013-2017 

Kode  2013  2014  2015  2016  2017  Rata-rata  

(%)  

AISA  53.75  63.62  59.08  58.29  41.62  55.27  

CEKA  4.24  5.19  4.60  3.81  5.01  4.57  

ICBP  24.91  24.20  25.46  21.25  21.98  23.56  
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Kode  2013  2014  2015  2016  2017  Rata-rata  

(%)  

INDF  52.77  53.43  54.73  43.27  41.80  49.20  

PSDN  8.81  11.75  18.24  15.62  19.22  14.73  

ROTI  90.83  91.15  94.39  80.15  25.26  76.36  

SKBM  12.62  23.50  35.45  44.60  8.62  24.96  

ULTJ  8.07  7.11  6.47  4.48  3.74  5.97  

RMBA  414.37  (403.39)  (392.84)  4.28  4.28  (74.66)  

WIIM  4.95  4.57  6.07  6.94  8.88  6.28  

DVLA  6.55  9.90  10.94  7.17  7.43  8.40  

INAF  5.55  9.43  15.90  17.53  20.93  13.87  

KLBF  2.05  2.26  3.59  3.57  3.56  3.01  

TSPC  5.11  5.40  5.79  6.41  6.89  5.92  

ADES  25.51  17.64  38.22  48.81  40.74  34.18  

MBTO  10.36  11.89  15.11  25.80  28.03  18.24  

UNVR  15.84  17.77  16.06  24.73  23.21  19.52  

KICI  17.22  12.50  29.64  40.38  49.77  29.90  

LMPI  12.12  10.73  10.11  9.27  26.00  13.65  

 Rata-rata/Thn  40.82  (1.12)  3.00  24.55  20.37  17.52  

 Tertinggi  414.37  91.15  94.39  80.15  49.77  76.36  

 Terendah  2.05  (403.39)  (392.84)  3.57  3.56  (74.66)  

Sumber : Hasil olah data   

  

Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa rata-rata debt to equity ratio dari 

perusahaan konsumsi selama periode 2013-2017 menunjukkan fluktuasi. Tahun 

2014 rasio debt to equity sebesar -1,12% mengalami penurunan dari tahun 2013, 
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namun pada tahun 2015 rasio debt to equity naik menjadi 3,00% dan kembali naik 

sebesar 24,55% tahun 2016 dan kembali turun menjadi 20,37% tahun 2017. 

Ratarata DER tertinggi yang terjadi pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 

kebijakan utang pada perusahaan konsumsi mengalami peningkatan. Tingkat 

utang lebih tinggi daripada modal sendiri. Peningkatan utang yang tinggi 

dikarenakan perusahaan lebih banyak menggunakan dana dari utang untuk 

aktivitas operasionalnya daripada modal sendiri sehingga mengakibatkan risiko 

yang dihadapi perusahaan juga meningkat.  

Rasio debt to equity tertinggi tahun 2013 adalah sebesar 414,37% dimiliki 

oleh PT.Bentoel Internasional Investama (RMBA). Tahun 2014 DER rata-rata 

tertinggi adalah 91,15% yang dimiliki oleh PT.Nippon Indosari Corpindo (ROTI), 

dan tahun 2015 DER rata-rata tertinggi adalah 94.39% masih dimiliki oleh ROTI. 

Tahun 2016 DER rata-rata tertinggi masih tetap dimiliki oleh ROTI yakni sebesar 

80,15% dan tahun 2017 KICI menghasilkan DER tertinggi yakni sebesar49,77%. 

Tingginya DER pada PT.Nippon Indosari Corpindo (ROTI) dimungkinkan karena 

adanya kenaikan pinjaman korporasi yang membuat biaya bunga naik dan 

berimbas pada kenaikan rasio debt to equity.  

Perusahaan konsumsi dengan rata-rata DER terendah pada tahun 2013 

adalah KLBF yakni 2,05%. Tahun 2014 RMBA menghasilkan rata-rata DER 

terendah yakni -403,39% dan tahun 2015 RMBA masih menghasilkan DER 

terendah yakni -392,84%. Tahun 2016 rata-rata DER terendah ditunjukkan oleh 

KLBF sebesar 3,57% begitu juga dengan tahun 2017 rata-rata DER terendah 

masih ditunjukkan oleh KLBF yakni 3,59%. Rendahnya DER dari KLBF 

menunjukan berkurangnya rasio penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan 

perusahaan dengan menghitung bagian setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan 

jaminan utang perusahaan, dengan kata lain investor akan lebih menyukai 

membeli perusahaan-perusahaan yang memiliki DER rendah dibandingkan 

perusahaan yang memiliki DER tinggi.  

Rata-rata DER perusahaan konsumsi selama periode 2013-2017 

menunjukkan kenaikan sebesar 17,52%. Kenaikan angka DER ini akibat 

peningkatan kewajiban terutama terdapat pada peningkatan utang usaha, utang 
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bank jangka pendek, utang bank jangka panjang dan utang jangka panjang 

lainnya. Sedangkan utang jangka panjang kepada pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa mengalami penurunan yang disebabkan aksi korporasi yang 

dilakukan oleh Perseroan yaitu Debt to Equity Swap. Peningkatan kewajiban 

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang ini seiring dengan peningkatan 

kegiatan usaha. Jika suatu perusahaan memiliki komposisi utang yang tinggi itu 

berarti perusahaan tersebut banyak menggunakan modal dari pihak luar.   

  

4.2 Pengaruh Return On Equity, Asset Growth, Pertumbuhan Penjualan, 

Earning Per Share terhadap Struktur Modal Pada Industry Barang 

Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2017  

4.2.1 Uji Asumsi Klasik  

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan uji F dan uji T terlebih 

dahulu dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan 

untuk menguji, apakah model regresi model yang digunakan dalam penelitian ini 

layak di uji atau tidak. Pengujian ini meliputi uji normalitas data, 

multikolinearitas, autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Uji asumsi klasik 

tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut:  

 

4.2.1.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah didalam sebuah model 

regresi, variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan 

JarqueBera Test atau J-B test. Uji ini menggunakan hasil estimasi residual dan 

chi-square probability distribution. Kriteria yang digunakan adalah :  

 Bila JB hitung > λ
2 

(2)hitung dengan nilai λ
2 

(2)tabel, maka hipotesis yang 

menyatakan bahwa residual Ut berdistribusi normal ditolak  

 Bila JB hitung < λ
2 

(2)hitung dengan nilai λ
2 

(2)tabel, maka hipotesis yang 

menyatakan bahwa residual Ut berdistribusi normal diter  
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Gambar 4.1 Uji Normalitas 

Dari hasil uji di atas, ditemukan bahwa nilai Jarque-Bera Test Normality  

Test Statistic adalah 3.5916. Kemudian bila dibandingkan dengan nilai λ
2

tabel 

(0.05) dengan degree of freedom adalah 4 = 7.81473 dengan demikian model 

empiris yang digunakan mempunyai residual berdistribusi normal.  

  

4.2.1.2 Uji Multikolinearitas  

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel independen. Salah satu untuk mendeteksi masalah 

multikolineritas adalah dengan metode Klein. Metode yang digunakan adalah 

metode Klein dan berikut tabel adalah hasil regresi metode Klein:  

 

Tabel 4.6 

Uji Multikolinearitas Hasil R
2
Perbandingan Regresi Auxilary dengan R

2 

Regresi Utama 

  

 

Sumber : Hasil olah data   

R 2   Utama   R 2   Parsial   Kesimpulan   

0.5973   0.34529   Tidak terjadi multikolinieritas   
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Berdasarkan hasil pengujian dari metode klein pada Tabel 4.7, koefisien 

determinasi auxiliary (R2) parsial lebih kecil dari R2 
utama yang artinya tidak terdapat 

multikolinieritas, sehingga dapat dinyatakan bahwa model yang digunakan bebas 

dari masalah multikolinieritas.  

  

4.2.1.3 Uji Heterokedastisitas  

Heteroskedastis yaitu unsur gangguan pada regresi memiliki varians yang 

tidak sama. Jika terdapat masalah heteroskedastis, maka penaksir yang didapat 

tidak lagi efisien. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastis adalah dengan 

uji white test. Setelah itu diperhatikan nilai probabilitinya, apakah signifikan atau 

tidak, jika tidak signifikan model tersebut adalah Homoskedasticity. Hipotesisnya 

adalah :  

Ho : Prob > 0,05, maka  Ho diterima  

Ho : Prob < 0,05, maka  Ho ditolak  

 

Tabel 4.7 

Uji Heteroskedastisitas 

  

 Heteroskedasticity Test: White    

    

       
 F-statistic    1.072576     Prob. F(4,9  0)  0.3748    
 Obs*R-squared  4.322597    Prob. Chi-Square(4)  0.3641  
 Scaled explained SS  21.59280    Prob. Chi-Square(4)  0.0002  

   

         

Sumber : Hasil olah data   

  

Dari hasil estimasi dengan menggunakan uji White maka dapat diketahui 

bahwa Obs* R-squared sebesar 4,322 dengan probability 0.364. Jadi nilai 

Probability-nya tidak signifikan, berarti model tersebut adalah homoskedasticity 

atau tidak ada heteroskedastis.  
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4.2.1.4 UJi Autokorelasi   

Hasil dari pengujian statistik tersebut menjadi tidak begitu berarti lagi 

bilamana terjadi kasus serial korelasi atau autokorelasi dalam persamaan di atas.  

Masalah korelasi adalah terdapatnya hubungan atau korelasi di antara variabel 

disturbance (u) dan masalah ini biasanya muncul pada model yang menggunakan 

data time series. Untuk mengetahui ada tidaknya masalah autokorelasi dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji LM test. Pengujian dilakukan dengan uji LM 

yang akan menghasilkan statistik Breusch-Godfrey.   

Untuk mengetahui lolos atau tidaknya dari serial korelasi dengan melihat 

nilai Obs*R square hasil pengujian serial correlation LM Test dibandingkan 

dengan nilai tabel Chi Square-nya, jika nilai Obs*R square lebih kecil dari nilai 

tabel Chi Square, maka model lolos dari adanya serial korelasi. Jika ingin melihat 

dari nilai probabilitanya, maka semakin besar probabilitanya berarti semakin baik 

menolak hipotesis terjadinya penyimpangan asumsi. Nilai yang dapat dijadikan 

patokan sebagai daerah penolakan dari penyimpangan asumsi klasik adalah lebih 

besar dari 0.05 (α = 5%).  

 

Tabel 4.8 Uji Autokorelasi 

 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:    

    

       

 F-statistic   0.62300     Prob. F(2,88)     0.0600    

 Obs*R-squared  8.98510    Prob. Chi-Square(2)  0.1200  

 

Sumber : Hasil olah data   

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai Obs*R square = 8,985 dan nilai 

table Chi Square pada α = 5% adalah 3.99146, dan nilai probabilita = 0.1200 

(>0.05), sehingga dapat diambil kesimpulan model tersebut lolos dari adanya 

serial korelasi pada signifikansi α = 5%.  
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4.2.2  Pemilihan Model Regresi Data Panel   

Dalam penelitian regresi data penelitian dengan baik, sesuia dengan 

kriterianya. Seperti yang telah dibahas pada metode penelitian, data panel yang 

digunakan pada penelitian ini mempunyai nilai intersep yang berbeda serta nilai 

slope yang sama. Oleh karena itu, penelitian menyimpulkan bahwa model yang 

tepat dalam penelitian ini adalah model fix effect. Namun untuk lebih akuratnya 

akan dilakukan beberapa uji untuk melihat makankah model yang terbaik.   

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah analisis panel data. Namun sebelum proses regresi dilanjutkan terlebih 

dahulu dilakukan uji prasyarat analisis panel data (pooling data) untuk 

menentukan model regresi yang cocok untuk model penelitian ini digunakan 

pengujian yaitu :   

a. Uji chow atau redundant likehood test yaitu untuk menguji apakah menggunakan 

metode Pooled Least Squares (PLS) atau fixed effect model (FEM)  

b. Uji haustmant test yaitu untuk menguji apakah menggunakan FEM atau Random 

Efecct Model (REM).   

  1.  Uji Chow   

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian chow adalah sebagai berikut :  

 H0  : Menggunakan model Pooled Least Square (PLS).  

 H1  : Menggunakan model Fixed Effect (FEM)  

Tabel 4.9 Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects  
    

  

    

 

  

  

  

  

Effects Test     
    

 Statistic     

   

    

d.f.   

 Prob.  
  

Cross-section F      5.600730   

   
(18,72)  0.0000  

Cross-section Chi-square  83.176757  18  0.0000 

Sumber : Olah data   
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Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, maka Ho ditolak dan H1 diterima, karena 

probabilitasnya yakni 0,000 < α = 0,05 sehingga model yang digunakan adalah 

model fixed effect (FEM).  

2. Uji Hausman   

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian haustmant adalah sebagai 

berikut :   

   H0  : Menggunakan model Fixed Effect (FEM)  

 H1  : Menggunakan model Random Effect (REM)  

    

Tabel 4.10 Uji Hausman 

  Correlated Random Effects - Hausman Test    

 Equation: Untitled      

 Test cross-section random effects    

          

Test Summary     

    

Chi-Sq. Statistic    

  

Chi -Sq. d.f.  

  

 Prob.  

  

Cross-section random       34.727251       4  0.0000  

          

 Sumber : Olah data 
  

  
       

 

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, maka Ho ditolak dan H1 diterima, karena 

probabilitasnya yakni 0,0000 < α = 0,05 sehingga model yang digunakan adalah 

model fixed effect (FEM). Hasil pemilihan model yang cocok untuk model 

penelitian ini menunjukkan bahwa model fixed effect lebih baik digunakan 

dibandingkan PLS atau REM.  

 

3. Uji Langrange Multiplier 

Uji Langrange Multiplier untuk memilih apakah model common effect atau 

random effect yang lebih tepat digunakan dalam model persamaan regresi data 

panel. Setelah diperoleh nilai LM hitung, nilai LM hitung dibandingkan dengan 

nilai Chi-Squared tabel dengan derajat kebebasan sebanyak jumlah variabel 

independen dan alfa sebesar 5%. Aturan pengambilan keputusan uji LM adalah : 



77 
 

 
 

3) Jila nilai LM hitung > chi squared tabel maka model yang dipilih adalah 

random effect  

4) Jila nilai LM hitung < chi squared tabel maka model yang dipilih adalah 

common effect  

Berikut ini adalah hasil dari uji Langrange Multiplier (LM) 

 

Tabel 4.11 Hasil uji Langrange Multiplier  

 

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

        (all others) alternatives  
    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 
    
    Breusch-Pagan  16.24587  0.379403  16.62528 

 (0.0001) (0.5379) (0.0000) 

    

Honda  4.030617 -0.615957  2.414529 

 (0.0000) -- (0.0079) 

    

King-Wu  4.030617 -0.615957  1.161507 

 (0.0000) -- (0.1227) 

    

Standardized Honda  4.607022 -0.327374 -0.791139 

 (0.0000) -- -- 

Standardized King-Wu  4.607022 -0.327374 -1.539273 

 (0.0000) -- -- 

Gourierioux, et al.* -- --  16.24587 

   (< 0.01) 
    
    *Mixed chi-square asymptotic critical values: 

1% 7.289   

5% 4.321   

10% 2.952   
    
    

 

Dari hasil pengujian uji Langrange multiplier (LM) diatas dapat dilihat 

hasil bahwa nilai lm hitung adalah 0.0001 (<0.05) artinya, nil lm hitung < 

chisquared tabel maka model yang dipilih adalah common effect. 

 

4.2.3 Analisis Hasil Regresi Fixed Effect   

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar pegaruh dari 

variabel independen return on equity, pertumbuhan asset, pertumbuhan penjualan 
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dan earning per share terhadap variabel dependen strukturmodal. Berdasarkan 

hasil analisis regresi linear berganda diperoleh hasil sebagai berikut:  

  

Tabel 4.11 Hasil Fixed Effect Model 

  

 Dependent Variable: STRUKTUR_MODAL    

 Method: Panel Least Squares      

 Date: 05/16/19   Time: 02:39      

 Sample: 2013 2017      

 Periods included: 5      

 Cross-sections included: 19      

 Total panel (balanced) observations: 95    

          

 Variable    
  

Coefficient 

   

  

Std. Error 

   

  
t- Statistic  
  

 Prob.   
  

 ROE    -2.738846    0.167467 

   
-16.35455 

   
0.0000  

ASSET_GROWTH  -0.089651  0.261236  -0.343178  0.7325 

PERT_SALES  0.401252  0.226684  1.770089  0.0809 

EPS  0.205225  0.064332  3.190081  0.0021 

C  
  

32.38882  
  

10.20929  
  

3.172485  
  

0.0022 
  

   

  

Effects Specific  ation 

   

    

   

  

   

  

Cross-section fixed (dummy variables)   

     

      

  

  

   

  

R-squared    0.832220       Mean  dependent var   17.53295  

Adjusted R-squared  0.780954     S.D. dependent var  76.28793 

S.E. of regression  35.70453     Akaike info criterion  10.19543 

Sum squared resid  91786.59     Schwarz criterion  10.81374 

Log likelihood  -461.2830     Hannan-Quinn criter.  10.44527 

F-statistic  16.23336     Durbin-Watson stat  2.058898 

Prob(F-statistic)  0.000000        

   Sumber : Olah data   
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Berdasarkan Tabel di atas, maka dapat dibuat persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut :  

Y = 32.38882 – 2.738846 X1 – 0.089651 X2 + 0.401252 X3 + 0.205225 X4 + e   

Persamaan regresi linear berganda diatas memiliki pengertian sebagai berikut:   

    

1. Koefisien Regresi Variabel Return on Equity (X1)   

Variabel return on equity mempengaruhi struktur modal sebesar -2,738846 

atau berpengaruh negatif terhadap struktur modal, yang artinya jika variabel 

return on equity ditingkatkan 1 satuan maka struktur modal pada perusahaan 

konsumsi akan mengalami penurunan sebesar -2,738846% dengan asumsi 

variabel independen lainnya konstan.   

2. Koefisien Regresi Variabel Pertumbuhan Asset (X2)   

Variabel pertumbuhan asset mempengaruhi struktur modal sebesar - 0.089651 

atau berpengaruh negatif terhadap struktur modal, yang artinya jika variabel 

pertumbuhan asset ditingkatkan 1 satuan maka struktur modal pada perusahaan 

konsumsi akan mengalami penurunan sebesar -0.089651% dengan asumsi 

variabel independen lainnya konstan.   

3. Koefisien Regresi Variabel Pertumbuhan Penjualan (X3)   

Variabel pertumbuhan penjualan mempengaruhi struktur modal sebesar 

0.401252  atau berpengaruh positif terhadap struktur modal, yang artinya jika 

variabel pertumbuhan penjualan ditingkatkan 1 satuan maka struktur modal 

pada perusahaan konsumsi akan mengalami peningkatan sebesar 0.401252 % 

dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.   

4. Koefisien Regresi Variabel Earning Per Share (X4)   

Variabel earning per share mempengaruhi struktur modal sebesar 0.205225 

atau berpengaruh positif terhadap struktur modal, yang artinya jika variabel 

earning per share ditingkatkan 1 satuan maka struktur modal pada perusahaan 

konsumsi akan mengalami peningkatan sebesar 0.205225% dengan asumsi 

variabel independen lainnya konstan.   
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4.2.4  Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh 

dari variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan 

Berdasarkan output E-Views versi 9.0 maka didapat nilai koefisien determinasi 

(RSquare) sebesar 0.832220 (lihat Tabel 4.11). Nilai ini menunjukkan bahwa 

variabel independen yaitu retun on equity, pertumbuhan asset, pertumbuhan 

penjualan dan EPS mampu menjelaskan variabel dependen yaitu struktur modal 

sebesar 83,22%. dan sisanya sebesar 16,78% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 

dimasukkan ke dalam penelitian ini terutama rasio-rasio keuangan lainnya seperti 

PBV, perputaran piutang, struktur asset dan lain-lain.  

  

4.2.5  Pengujian Hipotesis  

Untuk memperoleh pembahasan lebih mendalam mengenai pengaruh 

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat dari model tersebut, maka hasil 

regresi harus diuji dengan beberapa pengujian, yaitu : uji keseluruhan (uji F) dan 

uji hipotesis t (uji t).  

a. Pengujian Hipotesis Secara Keseluruhan ( Uji F)  

Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah pengujian hipotesis null (H0) yang 

menyatakan tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen, dan hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan terdapat pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara 

bersama-sama perlu dilakukan pengujian hipotesis secara keseluruhan.  

a) Merumuskan Hipotesis Nol  

H0: ρ1….ρi ≤ 0 :  Tidak terdapat pengaruh return on equity, pertumbuhan 

asset, pertumbuhan penjualan dan EPS terhadap struktur modal  

Ha: ρ1….ρi ≥ 0 : Terdapat pengaruh return on equity, pertumbuhan asset, 

pertumbuhan penjualan dan EPS terhadap struktur modal  

b) Menentukan Tingkat Signifikansi  

Tingkat signifikansi yang diambil untuk penelitian ini adalah 5%. Ftabel  

diperoleh dari pembilang k-l=4-l=3 dan penyebut n-k= 95-4 = 92. Dimana 
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didapat nilai Ftabel sebesar 2,47 Mencari  nilai  Fhitung,  nilai  F  tersebut  

dapat  dilihat  pada  tabel hasil regresi sebesar 33,37  

c) Pengambilan Keputusan  

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perbandingan Fhitung dengan Ftabel 

adalah Ho ditolak karena Fhitung (16,233) > Ftabel (2,70) dengan taraf 

signifikansi 0,05, yang artinya bahwa secara bersama-sama return on 

equity, pertumbuhan asset, pertumbuhan penjualan dan EPS berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal  

  

b. Hasil Uji t Statistik ( Uji Parsial )  

Uji ini dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang 

digunakan dalam model terhadap variabel terikatnya.Pengujian t-hitung dilakukan 

dengan membandingkan antara t-hitung (nilai t yang terdapat pada model) dengan 

nilai t-tabel (nilai t dari tabel). Hasil uji-t untuk setiap variabel bebas dapat dilihat 

pada Tabel 4.11 dibawah ini :  

 

Tabel 4.12 

Hasil Pengujian t-Statistik 

Variabel  T Hitung  Prob T Hitung  Keterangan  

ROE  -16.35455  0.0000  Signifikan  

ASSET_GROWTH  -0.343178  0.7325  Tidak Signifikan  

PERT_SALES  1.770089  0.0809  Tidak Signifikan   

EPS  3.190081  0.0021  Signifikan  

  

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas dapat dijelaskan pengaruh dari variabel bebas 

terhadap variabel terikatnya, sebagai berikut :  

1. Pengaruh Return on Equity Terhadap Struktur Modal   

Berdasarkan Tabel 4.11 variabel return on equity mempunyai pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap skturtur modal, nilai t hitung sebesar -

16,354 dimana ρ < 0,05. Secara statistik nilai koefisien regresi negatif 
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menunjukkan adanya pengaruh berlawanan arah yang berarti semakin 

besar return on equity semakin rendah struktur modal. Sehingga hipotesis 

yang menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh negatif terhadap 

struktur modal terbukti kebenarannya.  

2. Pengaruh Pertumbuhan Asset Terhadap Struktur Modal   

Variabel pertumbuhan asset tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap skturtur modal, nilai t hitung sebesar -0.343 dimana ρ > 0,05. 

Secara statistik nilai koefisien regresi negatif menunjukkan adanya 

pengaruh berbanding terbalik yang berarti semakin besar perumbuhan 

asset semakin kecil struktur modal. Sehingga hipotesis yang menyatakan 

bahwa pertumbuhan aset berpengaruh positif terhadap struktur modal tidak 

terbukti kebenarannya.  

3. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal   

Berdasarkan Tabel 4.11 variabel pertumbuhan penjualan tidak mempunyai 

terhadap skturtur modal, nilai t hitung sebesar 1,770 dimana ρ > 0,05. 

Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan 

berpengaruh terhadap struktur modal tidak terbukti kebenarannya.  

4. Pengaruh Earning Per Share Terhadap Struktur Modal   

Berdasarkan Tabel 4.11 variabel EPS mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap skturtur modal, nilai t hitung sebesar 3,190 dimana ρ < 

0,05. Secara statistik nilai koefisien regresi positif menunjukkan adanya 

pengaruh searah yang berarti semakin besar EPS semakin besar struktur 

modal. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa EPS berpengaruh 

positif terhadap struktur modal terbukti kebenarannya.   
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4.2  Pembahasan Pengaruh Return On Equity, Asset Growth, Pertumbuhan 

Penjualan, Earning Per Share terhadap Struktur Modal Pada Industry 

Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2017  

4.2.1  Pengaruh Return on Equity, Pertumbuhan Asset, Pertumbuhan 

Penjualan dan Earning Per Share Terhadap Struktur Modal Pada Industri 

Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, hipotesis pertama yang 

diajukan diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel return on equity, 

pertumbuhan asset, pertumbuhan penjualan dan earning per share secara simultan 

berpengaruh terhadap struktur modal. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang 

menyatakan bahwa struktur modal dipengaruhi oleh return on equity, 

pertumbuhan asset, pertumbuhan penjualan dan earning per share. Berdasarkan 

hasil analisis statistik dan teori, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel 

tersebut merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal. 

Struktur modal merupakan masalah yang sangat penting bagi setiap perusahaan 

karena baik buruknya struktur modal akan memiliki konsekuensi langsung yang 

berbeda-beda terhadap nilai perusahaan.   

Berdasarkan trade off theory, perusahaan yang menggunakan utang 

memiliki nilai perusahaan yang akan semakin meningkat dengan meningkatnya 

utang perusahaan, tetapi nilai perusahaan akan menurun setelah melewati titik 

optimal penggunaan utang (Hanafi, 2015:310). Oleh karena itu, perusahaan perlu 

memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal, karena 

faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal merupakan hal yang penting 

sebagai dasar dalam penentuan komposisi struktur modal perusahaan.  

  

4.2.2 Pengaruh Return On Equity terhadap Struktur Modal Pada Industry 

Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2017  

Return on equity  mempunyai pengaruh signifikan terhadap struktur modal 

(DER). Sedangkan dari hasil koefisien regresi dapat disimpulkan bahwa return on 

equity mempunyai pengaruh negatif terhadap struktur modal. Arah hubungan 

negatif antara ROE dengan DER dalam penelitian ini sesuai dengan hasil 
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penelitian yang dilakukan oleh Kartini & Tulus Arianto (2008), Dewiningrat dan 

Mustanda (2018); penelitian Sari dan Haryanto (2013) ; Joni dan Lina (2010), 

Ayu (2017); Agustini (2015); Nadzirah (2016) dimana masing-masing hasil 

penelitian terdahulu juga memberikan bukti empiris bahwa profitabilitas 

berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi tingkat keuntungan suatu perusahaan maka kemungkinan untuk 

memilih pendanaan dari sumber eksternal akan semakin kecil. Artinya perusahaan 

akan cenderung menggunakan laba ditahan untuk memenuhi kebutuhan 

pendanaannya. Tingkat keuntungan yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk 

memperoleh sebagian besar pendanaan dari laba ditahan. Dalam hal ini 

perusahaan akan merasa lebih aman jika menggunakan sumber pendanaan internal 

daripada sumber pendanaan eksternal, akibatnya proporsi utang juga akan 

semakin kecil.  

Hasil penelitian ini ini konsisten dengan hasil penelitian Dewi dan 

Sudiartha (2017); Adiyana dan Ardiana (2014); Nofriani (2014); Arini (2014); 

Baral (2014) yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari 

profitabilitas (ROE) terhadap struktur modal. Rasio profitabilitas (ROE) 

berpengaruh positif dan signifikan pada struktur modal. Ini menunjukkan bahwa 

semakin besar profitabilitas yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula 

struktur modal. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan kondisi keuangan 

yang baik dapat membiayai sebagian besar kebutuhan dana dengan dana yang 

dihasilkan secara internal. Penelitian ini juga tidak mendukung penelitian yang 

telah dilakukan oleh  

Gilda Maulina, dkk (2018) ; penelitian Seftianne dan Ratih Handayani (2011); 

Yurian Ajie Suryaman (2016) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas (ROE) 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap struktur modal.  

  

4.2.3  Pengaruh Pertumbuhan Asset  terhadap Struktur Modal Pada Industry 

Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2017  

Pertumbuhan asset tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Hasil ini 

menunjukkan bahwa naik turunnya struktur modal tidak tergantung pada 
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pertumbuhan asset. Selain itu pula penelitian ini tidak mendukung penelitian yang 

telah dilakukan oleh Devi Verena Sari, A. dan Mulyo Haryanto (2013) yang 

menyimpulkan pertumbuhan asset berpengruh negatif dan signifikan terhadap 

struktur modal. Sedangkan penelitian dari Adiyana dan Ardiana (2014); Nofriani 

(2014), Joni dan Lina (2010), Seftianne dan Ratih Handayani (2011); Saidi 

(2011); serta penelitian Kartini & Arianto (2010) menyimpulkan pertumbuhan 

aset berpengaruh positif terhadap struktur modal.   

Hasil penelitian mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Gilda  

Maulina, dkk (2018) ; Hаmidаh, dkk (2016) ; Ni Made Novione Purnama Dewi 

Suweta dan Made Rusmala Dewi (2016) ; Dewa Ayu Intan Yoga Maha Dewi dan 

Gede Mertha Sudiartha (2017) menyimpulkan bahwa pertumbuhan asset secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Berdasarkan penelitian mereka 

hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya pertumbuhan dari perusahaan 

mengindikasikan terciptanya peningkatan penjualan yang menyebabkan 

perusahaan membutuhkan tambahan modal untuk mendukung pengembangan 

perusahaan. Sesuai dengan signaling theory, perusahaan dengan pertumbuhan 

tinggi akan lebih menarik bagi investor karena mengindikasikan prospek yang 

menguntungkan bagi investor sehingga timbul keyakinan bagi investor untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan. Dengаn demikiаn, tingkаt pertumbuhаn 

yаng tinggi tidаk menjаmin perusаhааn untuk menggunаkаn utang, sehingga 

tingkаt pertumbuhаn tidаk berpengаruh terhаdаp struktur modаl dengаn 

didаsаrkаn pаdа kenyаtааn bаhwа semаkin tinggi tingkаt pertumbuhаn, tidаk 

terdаpаt kecenderungаn untuk menggunаkаn jumlаh pinjаmаn yаng lebih besаr.  

Perubahan peningkatan suatu aset yang diperoleh perusahaan setiap saat 

tidak mempengaruhi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan pendanaan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan dana perusahaan, karena pertumbuhan aset 

yang tidak diikuti oleh peningkatan laba maka tidak akan berdampak terhadap 

struktur moal perusahaan. kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan pada aset 

yang tinggi cenderung memanfaatkan aset tersebut untuk melakukan operasional 

perusahaan.   
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4.2.4  Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal Pada 

Industry Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2017  

Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini 

berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan penjualan dengan 

struktur modal. Kondisi ini menunjukkan naik turunnya pertumbuhan penjualan 

tidak berpengaruh terhadap hutang karena perusahaan tidak menggunakan 

pendanaan dari luar tetapi menggunakan laba dari dalam perusahaan yaitu laba 

yang diperoleh dari hasil penjualan yang digunakan untuk operasional perusahaan 

sehingga perusahaan tidak menggunakan hutang.   

Perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan penjualan yang 

potensial tinggi akan cenderung menghasilkan arus kas yang lebih besar sehingga 

perusahaan tersebut pada akhirnya akan lebih mengandalkan pendanaan internal. 

Bank cenderung mendapat dana segar dari penjualan produk salah satunya berasal 

dari simpanan nasabah sehingga kurang membutuhkan modal pihak ketiga. 

Kemungkinan lain adalah bahwa perusahaan besar yang mempunyai akses lebih 

mudah ke pasar modal dibandingkan dengan perusahaan kecil belum tentu dapat 

memperoleh dana dengan mudah di pasar modal. Hal ini disebabkan karena para 

investor akan membeli saham atau menanamkan modalnya tidak hanya 

mempertimbangkan besar-kecilnya perusahaan, tetapi juga memperhatikan faktor 

lain, seperti prospek perusahaan, analisa bisnis dan lain sebagainya.   

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Indira 

Dewiningrat dan I Ketut Mustanda (2018); Nofriani (2014); Ni Made Novione 

Purnama Dewi Suweta dan Made Rusmala Dewi (2016); serta Arini (2014) yang 

menyebutkan naik turunnya struktur modal dipengaruhi secara signifikan oleh 

pertumbuhan penjualan. Akan tetapi penelitian ini mendukung penelitian dari 

Lara Al Ashry dan Halkadri Fitra (2019) ; Rosdiana (2018); Agnes Soukotta dan 

M. Chabachib (2012); Arlan Rolland Naray dan  Lisbeth Mananeke (2015) 

menunjukkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap struktur modal.  

Menurut hasil penelitian mereka disebabkan karena mayoritas perusahaan 

memiliki pertumbuhan penjualan yang cukup tinggi dan karena adanya pihak 

perantara yang membuat perusahaan dapat melakukan penjualan secara tunai 
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maka perputaran dana perusahaan akan semakin cepat sehingga dengan 

perputaran modal perusahaan yang cepat maka perusahaan cenderung untuk tidak 

menggunakan hutang sebagai alat untuk membiayai operasionalnya. Perputaran 

modal yang cepat akan membuat perusahaan lebih sedikit dalam menggunakan 

hutang karena dengan perputaran modal yang cepat membuat modal yang dimiliki 

perusahaan tidak terlalu banyak yang tertanam sehingga dapat digunakan kembali 

untuk biaya operasional perusahaan.  

  

4.2.5 Pengaruh Earning Per Share terhadap Struktur Modal Pada Industry 

Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2017  

Earning Per Share berpengaruh signifikan terhadap struktur modal dengan 

koefisien regresi yang positif, artinya kenaikan Earning per Share (EPS) dengan 

asumsi variabel tetap akan meningkatkan struktur modal perusahaan. Earning per 

Share merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tiap 

lembar saham yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Nilai EPS 

berguna bagi para investor untuk mengambil keputusan investasi. Investor tentu 

saja mengharapkan keuntungan besar dari pembelian saham.   

Besarnya nilai EPS menunjukkan semakin besar kemungkinan pendapatan 

(return) yang dapat diperoleh investor dari setiap lembar sahamnya. Sebaliknya, 

return yang rendah menunjukan pendapatan di bawah perkiraan. Nilai koefisien 

EPS yang positif mendorong investor untuk membeli saham dan hal ini akan 

mempengaruhi kinerja pendapatan perusahaan, sehingga banyak pimpinan 

perusahaan menekankan bahwa pertumbuhan EPS adalah target utama dalam 

laporan tahunan. Bagi para investor, informasi EPS berguna untuk menilai 

struktur modal, karena bisa menggambarkan prospek earning perusahaan di masa 

depan.  

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Saidi (2011), 

Ningsih (2015), Pitaloka (2017) menunjukkan earning per share berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap struktur modal.   

  

  


