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ABSTRAK 
 

Pengaruh Struktur Finansial terhadap Rentabilitas Modal Sendiri 
 

Struktur finansial merupakan salah satu keputusan penting dalam 
meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham karena 
struktur finansial berkaitan erat dengan efisiensi operasi sehari-hari suatu 
perusahaan. Dalam menjalankan suatu usaha setiap perusahaan membutuhkan 
dana yang dapat berasal dari modal sendiri maupun modal hutang atau modal 
asing. Pada umumnya perusahaan menggunakan modal sendiri sebagai modal 
permanen sedangkan modal asing hanya digunakan sebagai pelengkap apabila 
dana yang diperlukan kurang mencukupi. Modal sendiri bersumber dari pemilik 
perusahaan baik pemegang saham biasa atau saham preferen. Rentabilitas modal 
sendiri digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 
laba dengan modal sendiri, laba yang diperhitungkan dalam rentabilitas modal 
sendiri adalah laba sesudah dipotong pajak (EAT). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
positif yang signifikan antara struktur finansial terhadap rentabilitas modal 
sendiri. Untuk mengetahui besarnya struktur finansial suatu perusahaan digunakan 
perhitungan rasio melalui Debt to Equity Ratio (DER) yang menunjukan 
perimbangan antara modal hutang dengan modal sendiri, sedangkan untuk 
mengetahui besarnya rentabilitas modal sendiri suatu perusahaan digunakan 
Return on Equity Ratio (ROE) yang merupakan perimbangan antara laba sesudah 
pajak dengan modal sendiri. Data-data yang digunakan diperoleh dari laporan 
keuangan perusahaan, khususnya laporan rugi laba dan neraca. 

Operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur 
finansial sebagai variabel bebas dan rentabilitas modal sendiri sebagai variabel 
tidak bebas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis 
dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 
Berdasarkan kriteria tertentu, perusahaan yang terpilih menjadi sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 30 perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek 
Jakarta dengan periode pengamatan pada tahun 2003-2005. Tes statistik yang 
digunakan adalah analisis regresi sederhana dan analisis koefisien korelasi dan 
determinasi dengan menggunakan SPSS for Windows version 11.0. Pengujian 
hipotesis dilakukan dengan uji t statistik pada taraf signifikan 5%. 

Hasil pengujian analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa struktur 
finansial berpengaruh signifikan yang rendah terhadap rentabilitas modal sendiri. 
Hal ini terbukti dengan nilai koefisien korelasi yang positif dan tingkat hubungan 
interval koefisien yang rendah. Sedangkan uji hipotesis terhadap koefisien regresi 
sederhana menghasilkan thitung yang lebih besar daripada ttabel, sehingga Ho 
ditolak, yang artinya bahwa struktur finansial berpengaruh signifikan terhadap 
rentabilitas modal sendiri.  

Kesimpulan keseluruhan atas penelitian ini adalah terdapat pengaruh 
positif signifikan yang rendah antara struktur finansial terhadap rentabilitas modal 
sendiri.  


