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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pengaruh Struktur Modal Terhadap Optimalisasi Laba (Studi Kasus
Pada Perusahaan-perusahaan Go Public masuk ke dalam daftar Jakarta Islamic Index periode 2001-
2005). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan struktur modal
dapat mempengaruhi optimalisasi (peningkatan) laba.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi dan analisis independent t test
agar dapat diketahui ada atau tidaknya pengaruh variabel struktur modal terhadap optimalisasi laba
dan apakah ada perbedaan antara kondisi perusahaan dengan struktur modal yang tinggi dan rendah
dalam kaitannya dengan optimalisasi laba. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan yang masuk
daftar Jakarta Islamic Index. Alasan dipilihnya JII sebagai objek penelitian adalah pertama, karena
selama ini belum banyak penelitian pada bidang keuangan meneliti pada indeks ini. Sehingga
diharapkan penelitian pada indeks ini dapat menambah wawasan akan objek penelitian yang selama
ini diteliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal memiliki pengaruh terhadap
optimalisasi laba dengan nilai regresi -0,092 dengan tingkat signifikansi 0,027 ( sig 5%). Sedangkan
uji independent t test menunjukkan bahwa Ho ditolak, berarti tidak ada perbedaan terkait dengan
optimalisasi laba baik pada perusahaan dengan struktur modal tinggi dan rendah.

Kata Kunci : Struktur Modal, Optimalisasi Laba, Jakarta Islamic Index
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PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang
Persaingan dalam dunia bisnis dimasa sekarang ini dirasa semakin ketat, terlebih

didukung oleh majunya teknologi informasi, komunikasi dan perubahan lingkungan eksternal
yang sangat cepat. Maka perusahaan yang mampu untuk mengikuti perkembangan-
perkembangan tersebut yang akan dapat bertahan dalam persaingan dan juga dapat menjaga
kelangsungan hidupnya.

Persaingan bisnis tidak hanya terbatas dalam persaingan sesama perusahaan domestic,
melainkan telah menjadi persaingan perusahaan internasional, sehingga setiap perusahaan
dituntut membuat rencana yang matang pada semua aspek perusahaan, tidak terkecuali yang
berkaitan dengan kebijakan keuangan perusahaan. Karena, kepercayaan investor ataupun
kreditur terletak pada bagaimana perusahaan mampu untuk menjaga tingkat likuiditas dan
profitabilitasnya.

Pada prinsipnya, setiap perusahaan membutuhkan dana. Pemenuhan dana tersebut dapat
berasal dari sumber intern maupu sumber ekstern. Kebutuhan dana suatu perusahaan pada
umumnya merupakan gabungan antara dana jangka pendek dqan dana jangka panjang. Untuk
memenuhi kebutuhan jangka pendek digunakan sumber pembiayaan dari hutang jangka
pendek atau hutang lancar, misalnya hutnag dagang. Sedangkan kebutuhan dana jangka
panjang, seperti pemenuhan dana untuk peningkatan  kapasitas produksi maka hendaknya
digunakan pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan jangka panjang ini bisa berasal dari
modal asing (hutang jangka panjang) maupun yang berasal dari modal saham (penerbitan
saham baru).

Kebijakan manajemen dalam mencari sumber dana dan mengatur pembelanjaan
perusahaan merupakan salah satu fungsi manajer keuangan. Dalam menjalankan fungsi
tersebut, manajer keuangan selalu dihadapkan pada dua masalah utama. Pertama, bagaimana
keputusan pembelanjaan yang harus diambil dari berbagai alternatif yang ada, sehingga akan
diperoleh dana dengan cara yang paling efisien untuk membiayai investasi perusahaan.
Dalam hal ini manajer keuangan atau perusahaan perlu mempertimbangkan alternatif sumber
dana dari pasar modal guna mengurangi ketergantungan pendanaan melalui pinjaman
perbankan. Melalui pasar modal, perusahaan memperoleh cara lain untuk mendapatkan
sumber dana dengan terlebih dulu menyatakan sebagai perusahaan go public dengan
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Kedua, penentuan metode yang digunakan
dalam melakukan investasi, agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam memilih alternatif pendanaan untuk membiayai kegiatan perusahaan, maka yang
akan menjadi pertimbangan adalah bagaimana perusahaan dapat menciptakan kombinasi
yang menguntungkan antara penggunaan dana dari modal saham dengan dana yang berasal
dari hutang. Hal ini menyangkut masalah keberadaan struktur modal perusahaan yang
menggambarkan pengaturan komposisi modal yang tepat antara hutang jangka panjang
dengan modal saham. Struktur modal yang demikian tentunya diharapkan dapat
meningkatkan laba bagi perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan
pemiliknya dan meningkatkan hubungan yang baik dengan para kreditur melalui peningkatan
kemakmuran atau nilai perusahaan.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa struktur modal merupakan salah satu keputusan
penting bagi manajer keuangan dalam meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan. Dalam
struktur modal terdapat kebijakan mengenai struktur modal yang melibatkan antara resiko
dan tingkat pengembalian yang diharapkan semakin tinggi, mengakibatkan besarnya hutang,
tetapi meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan. Jika usulan investasi berubah
resikonya, maka laba yang diisyaratkan bagi perusahaan secara keseluruhan tidak lagi sesuai
dengan kriteria penerimanya.
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1.2.Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana perkembangan struktur modal dan laba perusahaan-perusahaan yang
masuk dalam daftar Jakarta Islamic Index  periode 2001-2005.

2. Bagaimana struktur modal itu berpengaruh terhadap optimalisasi laba perusahaan-
perusahaan yang masuk dalam daftar Jakarta Islamic Index  periode 2001-2005.

3. Apakah ada perbedaan pengaruh terhadap optimalisasi laba pada tingkat struktur
modal tinggi dan struktur modal rendah

1.3. Tujuan Penelitian
Dari perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana perkembangan struktur modal dan laba perusahaan-
perusahaan yang masuk dalam daftar Jakarta Islamic Index  periode 2001-2005.

2. Mengetahui apakah struktur modal itu berpengaruh terhadap optimalisasi laba
perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar Jakarta Islamic Index  periode 2001-
2005.

3. Mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh terhadap optimalisasi laba pada tingkat
struktur modal tinggi dan struktur modal rendah.

LANDASAN TEORI

Struktur Modal
Struktur modal menurut Agus Sartono (1991:179) adalah perimbangan pembelanjaan hutang
jangka pendek yang permanen hutang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa”.
Syafaruddin Alwi (1993:329) memberikan pengertian tentang struktur modal sebagai
perbandingan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri yang digunakan oleh
perusahaan. Struktur modal haruslah memaksimumkan profit bagi kepentingan modal sendiri,
dan keuntungan yang diperoleh haruslah lebih besar dari biaya modal sebagai akibat
penggunaan struktur modal tertentu.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal
Pemilihan bentuk sumber pembiayaan sangat berpengaruh terhadap struktur modal

perusahaan. Disamping itu, baik buruknya struktur modal akan mempunyai pengaruh yang
berakibat langsung terhadap posisi keuangan perusahaan.

Suatu perusahaan yang mempunyai struktur modal yang tidak baik yaitu mempunyai
hutang yang terlalu besar karena akan memberikan beban yang lebih besar bagi perusahaan
yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebelum suatu perusahaan membuat kebijakan-kebijakan
yang beruhubungan dengan struktur modal, maka harus diperhatikan terlebih dahulu hal-hal
yang berhubungan dengan struktur modal.

Menurut J.F Weston dan E.F Brigham (1994:174) ada banyak faktor yang dapat
mempengaruhi struktur modal :

Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal antara lain :
1. Stabilitas penjualan
2. Struktur aktiva
3. Tingkat Pertumbuhan
4. Profitabilitas
5. Leverage Operasi
6. Pajak
7. Sikap Manajemen
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8. Kondisi Pasar
9. Sikap pemberi pinjaman dan perusahaan penilai kredibilitas
10. Fleksibiltas Keuangan
11. Kondisi  Internal Perusahaan
12. Pengendalian

Teori Struktur Modal
Teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh struktur modal terhadap nilai

perusahaan, kalau keputusan investasi dan kebijakan deviden dipegang konstan. Dengan kata
lain, seandainya perusahaan mengganti sebagian modal dengan hutang atau sebaliknya
apakah harga saham akan berubah, apabila perusahaan tidak merubah keputusan-keputusan
keuangan lainnya.

Teori struktur modal yang akan dijelaskan secara singkat namun jelas (DR. Suad
Husnan, MBA, 1996 : 300-327) dimulai dengan Balancing Theories yang bertujuan untuk
menyeimbangkan komposisi hutang dan modal sendiri. Penjelasan teori ini akan dimulai dari
keadaan ekstrem, yaitu pada kondisi pasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak,
kemudian baru diperlonggar satu demi satu secara singkat Pecking Order Theory yang
menjelaskan preferensi perusahaan atas sumber-sumber pendanaan.

Sumber Modal Pada Pasar Modal Sempurna dan Tidak ada Pajak
Pasar modal yang sempurna adalah pasar modal yang sangat kompetitif. Dalam pasar

tersebut antara lain tidak dikenai biaya kebangkrutan, tidak ada biaya transaksi, bunga
simpanan dan pinjaman sama yang berlaku untuk semua pihak. Sebagai tambahan,
diasumsikan tidak ada pajak penghasilan. Tentu saja asumsi-asumsi tersebut tidak akan
dijumpai dalam dunia nyata, tetapi penjelasan sengaja akan dimulai dari keadaan yang ketat
tersebut baru dilonggarkan. Asumsi-asumsi lain dapat digunakan untuk mempermudah
analisis seperti yang disebutkan oleh Suad Husnan (1996:301), yaitu :

1. Laba operasi yang diperoleh setiap tahunnya dianggap konstan, dan tidak diperlukan
penambahan modal kerja untuk menjalankan operasi perusahaan. Demikian juga,
dana penyusutan cukup untuk mengganti aktiva tetap yang disusut. Asumsi ini
berarti bahwa perusahaan tidak merubah keputusan investasinya.

2. Semua laba yang tersedia bagi pemegang saham dibagikan sebagai deviden. Ini
berarti tidak memasukkan kerumitan faktor kebijakan deviden.

3. Hutang yang bersifat permanen. Ini berarti bahwa hutang yang telah jatuh tempo
akan diperpanjang lagi. Asumsi ini hanya untuk mempermudah perhitungan biaya
hutang (Cost Of Debt) dan membuat hutang dan modal sendiri comparable.

4. Pergantian struktur hutang dilakukan secara langsung. Artinya, apabila perusahaan
menambah hutang, maka modal sendiri dikurangi, dan sebaliknya.

Analisis bisa dilakukan dengan melihat pada nilai perusahan atau harga saham. Analisis
yang sama juga bisa dilakukan dengan melihat biaya modal perusahaan. Yang pasti, tujuan
untuk meningkatkan nilai perusahaan analog dengan menurunkan biaya modal perusahaan.
Pendekatan-pendekatan yang termasuk dalam kondisi ini menurut Suad Husnan (1996:302-
304) ada dua, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan Modigliani dan Miller.
Pembahasan pendekatan-pendekatan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendekatan Tradisional
Pendekatan ini berpendapat bahwa dalam pasar modal yang sempurna dan tidak ada
pajak, nilai perusahaan (atau biaya modal perusahaan) bisa dirubah dengan cara
merubah struktur modalnya. Jadi pada kesimpulannya, keadaan perusahaan menjadi
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lebih baik setelah perusahaan menggunakan hutang karena nilai perusahaan
meningkat.

2. Pendekatan Modigliani-Miller (MM)
Pendekatan ini menyatakan bahwa pendekatan tradisional tidak benar. Pendekatan ini
menunjukkan kemungkinan munculnya proses arbitrase yang akan membuat harga
saham (nilai perusahaan) tidak menggunakan hutang, akhirnya sama. Artinya
penggunaan hutang ataupun modal sendiri akan memberikan dampak yang sama bagi
kemakmuran pemilik perusahaan.

Struktur Modal Sempurna dan ada Pajak
Dalam keadaan ada pajak, dalam bukunya Drs. Lukas Setia Atmaja, Msc

(1999: 254-257), Modigliani dan Miller menunjukkan bahwa keputusan pendanaan
menjadi relevan. Hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya bunga yang
dibayarakn (karena menggunakan hutang) bisa dipergunakan untuk mengurangi
penghasilan yang dikenakan pajak (bersifat tax deductible). Karena menghemat
membayar pajak merupakan manfaat bagi pemilik perusahaan, maka nilai perusahaan
yang menggunakan hutang akan lebih besar dari nilai perusahaan yang tidak
menggunakan hutang.

Financial Distress dan Agency Costs
1. Financial Distress adalah kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan

dan terancam bangkrut. Jika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka akan timbul
biaya kebangkrutan (Bankruptcy Cost) yang disebabkan oleh: keterpaksaan menjual
aktiva dibawah harga pasar, biaya likuidasi perusahaan, rusaknya aktiva tetap
dimakan waktu sebelum terjual, dsb. Bankruptcy Cost ini termasuk “Direct cost of
financial distress”.

2. Selain itu, ancaman akan terjadinya financial distress juga merupakan biaya karena
manajemen cenderung menghabiskan waktu untuk menghindari kebangkrutan dari
pada membuat keputusan perusahaan yang baik. Ini termasuk “Inderect cost of
financial distress”.

3. Pada umumnya, kemungkinan terjadinya financial distress semakin meningkat dengan
meningkatnya penggunaan hutang. Logikanya adalah semakin besar penggunaan
hutang, semakin besar pula beban biaya bunga, semakin besar probabilita bahwa
penurunan penghasilan akan menyebabkan financial distress.

4. Agency costs atau biaya keagenan adalah biaya yang timbul karena perusahaan
menggunakan hutang dan melibatkan hubungan antara pemilik perusahaan (pemegang
saham) dan kreditor. Jika perusahaan menggunakan hutang, ada kemungkinan,
pemilik perusahaan menggunakan hutang, ada kemungkinan pemilik perusahaan
melakukan tindakan yang merugikan kreditor. Misalnya perusahaan melakukan
investasi pada proyek-proyek beresiko tingi. Ini jelas merugikan kreditor.

Jadi agency cost terdiri dari :

- Biaya kehilangan kebebasan atau efisien
- Biaya untuk memonitor perusahaan.

MODEL TRADE-OFF
Dalam bukunya Drs. Lukas Setia Atmaja,Msc (1999:259-261) Model Trade-off

Modigliani Miller. Jika kita memasukkan pertimbangan financial distress dan agency costs
kedalam model MM-dengan pajak, kita akan memperoleh model struktur modal sebagai
berikut ini :

VL = VU + T. D . [ PV biaya financial distress yang diharapkan]– [PV biaya keagenan]
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Semakin besar penggunaan hutang (D), semakin besar keuntungan dari penggunaan
hutang (leverage gain atau T.D), tapi PV biaya financial distress dan PV agency costs juga
meningkat, bahkan lebih besar. Kesimpulannya adalah:penggunaan hutang akan
meningkatkan nilai perusahaan tapi hanya sampai titik tertentu. Setelah titik tersebut,
penggunaan hutang justru akan menurunkan nilai perusahaan karena kenaikan keuntungan
dari penggunaan hutang tidak sebanding dnegan kenaikan biaya financial distress dan agency
problem. Titik balik tersebut disebut struktur modal yang optimal, menunjukkan jumlah
hutang perusahaan yang optimal.

Pada titik U, biaya financial distress dan agency problem mulai diperhitungkan dan mengurangi keuntungan penggunaan hutang (T . D)

Antara titik U dan W, biaya financial distress dan agency problem semakin besar tapi
nilai perusahaan masih naik. Setelah titik W, penggunaan hutang tidak menguntungkan
lagi. Semakin besar hutang, semakin menurun nilai perusahaan.
 Model ini disebut model “Trade off” karena struktur modal yang optimal dapat

ditemukan dengan menyeimbangkan keuntungan penggunaan hutang (tax shield
benefits of leverage) dengan biaya financial dan agency problem).

 Model trade-off tidak dapat menentukan secara tepat struktur modal yang optimal
karena sulit untuk menentukan secara tepat PV biaya financial distress dan PV
agency cost. Namun demikian model ini memberikan 3 masukan penting : (1)
perusahaan yang memiliki aktiva yang tinggi variabilitas keuntunganannya akan
memiliki probabilitas financial distress yang besar. Perusahaan semacam ini harus
mengunakan sedikit hutang., (2) Aktiva tetap yang khas (tidak umum), aktiva yang
tidak nampak (intangible assets) dan kesempatan bertumbuh akan kehilangan
banyak nilai jika terjadi financial distress. Perusahaan yang menggunakan aktiva
semacam ini seharusnya menggunakan sedikit hutang, (3) Perusahaan yang
membayar pajak yang tinggi (dikenai tingkat pajak yang besar) sebaiknya lebih
banyak menggunakan hutang dibanding perusahaan yang membayar pajak yang
rendah (tingkat pajak rendah).

 Meskipun model trade-off cukup logis secara teori, secara empiris, bukti-bukti yang
mendukung model ini kurang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada faktor-
faktor yang belum mampu dipertimbangkan dalam model ini.

Setelah penjelasan tentang Balancing Theories, penulis akan menjelaskan teori yang
kedua, yaitu Pecking Order Theory yang penulis simpulkan dari pendapat Myers  dan Majluf
dalam Suad Husnan (1996:324-326). Pecking Order Theory menjelaskan mengapa
perusahaan-perusahaan yang Profitable umumnya meminjam dalam jumlah yang sedikit. Hal
tersebut bukan disebabkan karena mereka mempunyai Debt Ratio yang rendah, tetapi karena
mereka memerlukan External financing yang sedikit. Perusahaan yang kurang profitable

Nilai Perusahaan (V)

U W

V
U

V
L

Nilai perusahaan
yang aktual

VL = VU + T.D

Nilai
perusahaan
menurut MM
dengan pajak

Biaya financial
distress dan agency
problem

Hutang

Keuntungan
penggunaan
hutang (TD)
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akan cenderung mempunyai hutang yang lebih besar karena dua alasan, yaitu, (1) dana
internal tidak cukup, dan (2) hutang merupakan sumber internal yang lebih disukai.

Dana internal lebih disukai daripada dana eksternal karena dana internal memungkinkan
perusahaan untuk tidak perlu “membuka diri lagi” dari sorotan pemodal luar. Kalau bisa
memperoleh sumber dana yang diperlukan tanpa memperoleh “sorotan” dan publisitas publik
sebagai akibat penerbitan saham baru, mengapa tidak memilih sumber internal saja.

Ada dua alasan mengapa sumber eksternal lebih disukai dalam bentuk hutang daripada
modal sendiri. Pertama adalah pertimbangan biaya emisi. Biaya emisi obligasi akan lebih
murah dari biaya emisi saham baru. Hal ini disebabkan karena penerbitan saham baru akan
menurunkan harga saham lama. Kedua, manajer khawatir kalau penerbitan saham baru akan
ditafsirkan sebagai kabar buruk oleh para pemodal, dan membuat harga saham akan turun.
Hal ini disebabkan antara lain oleh kemungkinan adanya asimetri informasi antara pihak
manajemen (pihak dalam) dengan pihak pemodal (pihak luar).

Menentukan Struktur Modal Yang Optimum
Kebijakan mengenai struktur modal melibatkan trade off antara resiko dan tingkat

pengembalian. Faktor yang mempengaruhi keputusan sehubungan dengan struktur modal
adalah resiko bisnis perusahaan dan posisi pajak. Dua dimensi dari resiko yaitu resiko bisnis
yang meupakan resiko dari operasi perusahaan, jika tidak menggunakan hutang. Sedangkan
resiko keuangan yaitu bagian dari resiko yang ditanggung pemegang saham  yang melebihi
resiko bisnis yang mendasar, sebagai akibat dari penggunaan leverage keuangan. Untuk
menentukan struktur modal yang optimal dan nilai dari hubungan dasar keuangan. Jika nilai
perusahaan maksimal maka biaya modal adalah minimal. Untuk mencari struktur modal yang
optimal untuk perusahaan, ada beberapa alat atau metode yang dapat digunakan untuk
menentukan suatu pilihan pendanaan.

Menurut Lukas (1994:333-334), menyatakan metode-metode yang digunkan untuk
menentukan suatu pilihan pendanaan adalah sebagai berikut :

a. Analisis EBIT-EPS
Melalui analisis ini manajemen dapat melihat dampak dan berbagai

alternatif pendanaan terhadap EPS pada tingkat EBIT yang bervariasi.Yang
dimaksud EPS adalah laba bersih sesudah pajak dibagi lembar saham perusahaan.
Analisis ini mencoba mengetahui bagaimana hubungan antara EBIT dengan EPS.

b. Membandingkan Rasio-Rasio Leverage
Untuk menentukan efek dari setiap alternatif pendanaan terhadap rasio-

rasio leverage dan rasio-rasio pada alternatif pendanaan tertentu dengan rasio-rasio
industri sejenis.

Rasio leverage terdiri dari rasio hutang dan rasio jaminan. Rasio ini
dihitung berdasarkan posisi keuangan perusahaan pada saat ini, posisi keuangan
dengan alternatif-alternatif pendanaan yang ada.

c. Analisis Arus Kas Perusahaan
Metode ini menganalisis dampak keputusan struktur modal terhadap arus

kas perusahaan. Semakin besar jumlah hutang dan semakin pendek jangka waktu
pelunasannya, semakin besar beban tetap perusahaan. Semakin stabil dan semakin
besar aliran kas perusahaan, semakin besar kemampuan perusahaan untuk
menggunakan hutang.

Dalam analisis ini perlu diperhitungkan berapa probabilitas
ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran kas, probabilitas ini digunakan
untuk mengetahui seberapa besar deviasi (penyimpangan) aliran kas yang
sebenarnya dengan aliran kas yang diharapkan.
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Kebijakan Struktur Modal Rendah dan Tinggi
Kebijakan dalam menentukan tingkat struktur modal baik rendah, moderat atau tinggi

tergantung dari sikap manajemen terhadap resiko yang dihadapi. Weston Copeland (1992)
mengemukakan bahwa pada dasarnya sikap manajemen terhadap resiko dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) menyukai resiko, (2) netral terhadap resiko, (3)
menghindari resiko. Secara teori maupun dari sejumlah bukti empiris dapat diketahui bahwa
resiko berkaitan erat dan positif terhadap keuntungan, dimana semakin tinggi resiko semakin
tinggi keuntungan yang diharapkan (High rsik-high return). Bila dikaitkan dengan sikap
manajemen terhadap resiko dan penentuan tingkat struktur modal, maka manajemen yang
menentukan kebijakan tingkat struktur modal rendah cenderung menghindari resiko. Resiko
yang dimaksudkan adalah resiko kegagalan dalam melunasi kewajibannya. Manajemen yang
mengambil kebijaksanaan struktur modal tinggi harus memastikan bahwa terdapat peluang
yang bagus untuk mencapai keberhasilan. Jika tidak, maka kelangsungan hidup perusahaan
tidak akan bertahan lama. Disisi lain, karena penentuan tingkat struktur modal juga berkaitan
dengan kreditor selaku pemberi pinjaman, maka kemampuan perusahaan dengan struktur
modal tinggi dalam menghasilkan keuntungan pada dasarnya telah dipercaya oleh kreditor.
Sebab jika tidak, maka kreditor akan menghadapi kredit macet, karena klaim mereka lebih
tinggi dari kekayaan perusahaan.

Hubungan  Struktur Modal dengan Leverage Keuangan
Lukman (1999:81) mendefinisikan leverage “Istilah leverage biasaanya digunakan

untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang
mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan (return) bagi pemiliknya”.
Sehingga leverage diartikan sebagai penggunaan aktiva atau dana dimana dalam penggunaan
dana atau aktiva timbul kewajiban perusahan untuk membayar biaya tetap dalam kerangka
tujuan memperbesar tingkat return atau pengembalian pemilik perusahaan. Terdapat dua
macam leverage, yaitu leverage operasi atau Operating leverage dan leverage keuangan atau
Financial leverage. Leverage operasi berhubungan dengan keterkaitan antara hasil penjualan
dengan tingkat pendapatan sebelum pembayaran bunga dan pajak (EBIT). Leverge keuangan
timbul bila struktur modal perusahaan mengandung kewajiban/hutang dengan suku bunga
tetap. Diantara keduanya yang terkait secara langsung dengan struktur modal adalah leverage
keuangan, kemudian kita dapat menggunakan kata leverage untuk memilikinya. J.F Weston
dan Thomas E, Copeland (1992:446) terjemahan Joko Wasara, berpendapat :”Leverage
keuangan atau faktor leverage adalah perbandingan antara nilai buku seluruh hutang (debt)
terhadap total aktiva (total debt) atau nilai total perusahaan”.

Lukman Syamsudin menyatakan : “Financial leverage timbul karena adanya
kewajiban financial yang sifatnya tetap, yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kewajiban-
kewajiban financial tetap tidaklah berubah dengan adanya EBIT dan harus dibayar tanpa
melihat sebesar apapun tingkat EBIT yang dicapai perusahaan”. Leverage keuangan akan
berpengaruh atau berdampak terhadap profitabilitas perusahaan. Nilai perusahaan leverage,
hasil pengembalian atas total aktiva sesudah pajak akan sama dengan rasio laba bersih atas
pemegang saham. Tetapi apabila perusahaan menggunakan leverage, jumlah bunga atas
pinjaman akan mempengaruhi hubungan antara hasil pengembalian atas total aktiva sesudah
pajak dengan hasil pengembalian terhadap modal pemegang saham. Leverage keuangan akan
memperbesar naik turunnya hasil pengembalian tersebut.

Hubungan  hasil pengembalian atas modal sendiri :

ROE =
E

I

Hasil pengembalian atas modal (aktiva netto)
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ROE = ROA + i)-(ROA
E

D

Keterangan :
I = Laba sesudah pajak
E = Modal sendiri
D = Hutang jangka panjang
i = Suku bunga sesudah pajak
ROA = Hasil pengembalian atas aktiva netto
ROE = Hasil pengembalian atas modal sendiri
Rumus diatas nampak bahwa dengan adanya pinjaman didalam struktur modal ROE
akan meningkat selama suku bunga tidak melebihi kemampuan menghasilkan laba.
Dengan menambah proporsi hutang dalam struktur modal terjadi peningkatan dalam
ROE yang semakin besar bila tingkat keuntungan jauh lebih tinggi dan jumlah biaya
yang harus dibayar. Akan tetapi bila beban bunga lebih besar dari kemampuan
menghasilkan laba atas investasi yang dilakukan akan menghasilkan efek yang
sebaliknya.

Rasio atau efisiensi perusahaan
Rasio-rasio ini dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan

(atau mungkin sekelompok aktiva perusahaan) mungkin juga efisiensi ingin dikaitkan dengan
penjualan yang berhasil diciptakan (DR Suad Husnan, MBA & Dra Enny Pudjiastuti,MBA,
akt, 1994:40). Sebagai misal ada jenis perusahaan yang mengambil keuntungan relatif yang
cukup tinggi dari setiap penjualan (misal penjualan perhiasan, dan sebagainya), tetapi ada
pula keuntungan relatifnya cukup rendah (seperti barang-barang keperluan sehari-hari).Salah
satu Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah Net Profit Margin atau
Profit Margin on Sales, rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan operasional bersih
bisa diperoleh dari setiap rupiah penjualan. Karena itu rasionya dinyatakan sebagai :

Net Profit Margin = %100X
Penjualan

pajaksetelahLaba

2.5  Hipotesis
Berdasarkan diatas, hipotesa penelitian ini adalah sebagai berikut :

H0 : Diduga bahwa struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi laba
H1 :  Diduga bahwa struktur modal berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi laba
H2 : Diduga antara Struktur Modal rendah dan Struktur Modal tinggi mempunyai pengaruh

yang berbeda terhadap optimalisasi Laba

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar

Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2001-2005. JII dipilih
sebagai objek penelitian pertama, karena selama ini belum banyak penelitian pada
bidang keuangan meneliti pada indeks ini. Sehingga diharapkan penelitian pada indeks
ini dapat menambah wawasan akan objek penelitian yang selama ini diteliti. Kedua,
dengan penerapan prinsip keuangan syariah pada indeks ini diharapkan penelitian pada
indeks ini akan mempunyai perbedaaan hasil dengan penelitian sebelumnya yang
meneliti pada indeks lain yang lebih umum.
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Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanatory karena menjelaskan

hubungan kausal antara variabel-variabel melalui proses pengujian hipotesa. Sesuai
dengan tujuan dan sifat yang terkandung dalam pengertian jenis penelitian eksplanatori,
maka Singarimbun (1995:5) menggambarkan tentang penelitian eksplanatori ini sebagai
berikut :

“Apabila untuk data yang sama peneliti menjelaskan hubungan kausal antara
variabel-variabel melalui pengujian hipotesa, maka penelitian tersebut tidak lagi
dinamakan penelitian deskriptif melainkan penelitian pengujian hipotesa atau penelitian
penjelasan (eksplanatory research)”.

Populasi dan sampel Penelitian
Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan yang masuk dalam daftar Jakarta

Islamic Index ( JII) periode tahun 2001-2005. Sampel diambil dengan teknik purposive
random sampling, dimana kriteria sampelnya adalah perusahaan yang secara kontinyu
masuk daftar Jakarta Islamic Index (JII) dan melaporkan laporan keuangannya selama
periode 2001-2005.

Maka dari total 30 perusahaan yang masuk ke dalam daftar JII periode 2001-2005,
sampel yang didapatkan adalah 11 perusahaan:

Saham JII periode 2001-2005
No. Kode Nama Perusahaan

1 ANTM Aneka Tambang

2 ASGR Astra Graphia Tbk

3 AUTO Astra Otopart Tbk

4 CMNP Citra Marga

5 INDF Indofood sukses

6 ISAT Indosat Tbk

7 MEDC Medco Energi

8 MLPL Multipollar Tbk

9 MTDL Metrodata

10 TINS Timah Tbk

11 UNTR United Tractors  Tbk

Sumber : Pengumuman PT.BEJ 2001-2005 tentang Emiten JII.
3.4. Jenis data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari Indonesian Capital
Market Directory berupa data yang terkait dengan struktur modal dan laba perusahaan.

3.5. Metode pengumpulan data
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi kepustakaan

dimana data diperoleh melalui directory yang disediakan oleh Bursa Efek Jakarta.
3.6. Operasional variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel yang meliputi : struktur modal dan laba
perusahaan. Laba perusahaan sebagai variabel terikat (dependent variabel) sedangkan
struktur modal merupakan varabel bebas (independent variabel).
A. Struktur modal

Struktur modal berkaitan dengan susunan pembelanjaan perusahaan yang
permanen. Struktur modal terdiri dari hutang-hutang jangka panjang, modal saham dan



11

laba yang ditanam kembali. Stuktur modal menggambarkan komposisi modal dalam
komponen-komponen modal sendiri (equity) dan  odal pada pihak ketiga yang
dipinjamkan untuk jangka panjang

Struktur modal merupakan  perimbangan antara hutang jangka panjang dan
modal sendiri yang merupakan pembelanjaan permanen. Variabel ini akan diukur
dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

SM =
SendiriModal

PanjangJangkaHutang
(Bambang Riyanto, 1995:30)

B. Laba perusahaan
Laba perusahaan diartikan sebagai selisih antara pendapatan dengan biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan selama satu periode akuntansi tertentu yang
diamati pada tahun 2001-2005.
Untuk mengukur varibel dependen ini, penulis menggunakan analisis profitabilitas yang
dihitung pada tiap-tiap perusahaan dengan Net Profit Margin atau Profit Margin On Sales,
rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan operasional bersih bisa diperoleh dari setiap
rupiah penjualan. Karena itu rasionya dinyatakan sebagai :

Net Profit Margin atau Profit Margin On Sales = %100X
Penjualan

PajakSetelahLaba

3.7.Metode dan alat analisis
Untuk mencapai tujuan penelitian, analisis dilakukan pada beberapa tahapan sebagai

berikut :
1. Membuat persamaan regresi linier sederhana. Variabel terikat adalah variabel yang

dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen yaitu Laba perusahaan (Y).
Variabel Independen (variabel bebas) adalah variabel yang diduga bebas berpengaruh
terhadap variabel dependen. Variabel independen yaitu struktur modal (X).
Dengan dasar data diatas maka perumusan model regresi linier sederhana untuk melihat
sejauh mana pengaruh yang terjadi antara variabel bebas dan variabel terikat adalah
sebagai berikut :

Y = a + bX
Y   =  variabel terikat (laba perusahaan)
a    =  Konstanta
b = Koefisien Regresi Variabel bebas
X =  Variabel bebas (struktur modal)

untuk menentukan nilai a dan nilai b, maka dapat diketahui dnegan rumus sebagai berikut :

b =
  

  
22 X-Xn

YX-YXn

a = Y – b X, dimana Y dan X dapat dicari dengan rumus berikut :

Y =
n

Y , dan X =
n

X

2. Pengujian Hipotesis
Setelah persamaan regresi diperoleh, berikutnya dilakukan pengujian terhadap pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini, menurut Al Gifari (2003:
176-179) dilakukan melalui beberapa langkah pengujian hipotesis sebagai berikut  :

a. Perumusan hipotesis
Hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
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 Hipotesis nol (H0) : β = 0 ), berarti variabel independen tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap variabel dependen

 Hipotesis alternatif (H1) : β ≠ 0, beraqrti variabel independen memiliki pengaruh
signifikan terhadap variabel dependen.
Hipotesa nol (H0) adalah hipotesa yang menjelaskan tidak adanya pengaruh variabel
bebas terhadap variabel terikat, sedangkan hipotesa alternatif (H1) merupakan hipotesa
yang menjelaskan adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

b. Penentuan nilai kritis
Nilai kritis dalam pengujian hipotesa terhadap koefisien regresi dapat ditentukan dnegan
menggunakan tabel distribusi t dan memperhatikan tingkat signifikan (α) serta banyaknya
sample yang digunakan. Dalam penelitian ini digunkaan tingkat kepercayaan 95 % (α = 5
%) dan derajat bebas (df) = N-k, dimana N= besarnya sample dan k = jumlah variabel.

c. Mencari nilai t hitung
Nilai t hitung untuk masing-masing koefisien regresi dalam penelitian ini, diperoleh dari
hasil perhitungan komputer.

d. Pengambilan keputusan
Keputusan untuk menerima atau menolak hipotesa nol dilakukan dengan
membandingkan antara nilai t hitung yang diperoleh dari perhitungan dengan nilai t
tabel derajat bebas (df) = N-k, sesuai dengan uji t dua sisi yang digunakan , perlu
diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut dalam pengambilan keputusan:

 Bila t hitung positif dan lebih besar dari t tabel atau t hitung negatif dan lebih kecil dari
t tabel, maka keputusannya adalah menolak daerah penerimaan hipotesa nol (H0) dan
hipotesa alternatif (H1) diterima, yang berarti koefisien regresi variabel independen
berbeda dengan nol. Atau dengan kata lain variabel independen (X) berpengaruh
terhadap variabel dependen (Y).

 Bila t hitung positif dan lebih kecil dari t tabel atau t hitung negatif dan lebih besar dari
t tabel, maka keputusannya adalah menerima hipotesa nol (H0) dan menolak hipotesa
alternatif (H1), yang berarti koefisien regresi variabel independen tidak berbeda dengan
nol. Atau dengan kata lain, variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap
variabel dependen (Y).
Untuk memudahkan perhitungan maka digunakan program komputer statistical
Package for Social Science (SPSS) 11.5.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan Variabel Penelitian
A. Struktur Modal

Perkembangan dari variabel struktur modal diketahui dengan melakukan analisis
trend horizontal yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.1. Perkembangan Variabel Struktur Modal

KODE
Nilai Struktur Modal Per Tahun

2001 2002 2003 2004 2005
ANTM 0.10 0.25 1.17 1.10 0.86
ASGR 1.18 0.77 0.65 0.49 0.49
AUTO 0.44 0.18 0.07 0.07 0.22
CMNP 2.04 1.45 0.75 0.15 0.32
INDF 0.73 1.74 1.68 1.53 1.31
ISAT 0.55 0.76 0.86 0.76 0.90

MEDC 0.06 0.24 0.68 1.28 1.26
MLPL 0.06 0.19 0.29 1.41 1.19
MTDL 0.13 0.33 0.31 0.22 0.16
TINS 0.04 0.16 0.15 0.24 0.21



13

UNTR 3.20 0.70 0.45 0.51 0.70

KODE

Trend Horizontal
2001(thn

dasar) 2002 2003 2004 2005
ANTM 1.00 1.42 0.17 0.10 (0.14)
ASGR 1.00 (0.34) (0.35) (0.51) (0.51)
AUTO 1.00 (0.59) (0.93) (0.93) (0.78)
CMNP 1.00 (0.29) (0.25) (0.85) (0.68)
INDF 1.00 1.38 0.68 0.53 0.31
ISAT 1.00 0.40 (0.14) (0.24) (0.10)

MEDC 1.00 2.98 (0.32) 0.28 0.26
MLPL 1.00 2.37 (0.71) 0.41 0.19
MTDL 1.00 1.48 (0.69) (0.78) (0.84)
TINS 1.00 3.34 (0.85) (0.76) (0.79)

UNTR 1.00 (0.78) (0.55) (0.49) (0.30)

GGambar 4.1: Perkembangan Struktur
Modal

Dari tabel di atas dan grafik yang ditampilkan dapat terlihat bahwa perkembangan
struktur modal perusahaan sampel didominasi oleh struktur modal rendah ( < 100%).

B. Laba Perusahaan ( Rasio Profit Margin)
Perkembangan dari variabel laba perusahaan diketahui dengan melakukan analisis

trend horizontal yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Perkembangan Variabel Net Profit Margin

KODE

Nilai Net Profit Mrgin Per Tahun

2001 2002 2003 2004 2005

ANTM 0.21 0.10 0.11 0.28 0.26

ASGR 0.04 0.09 0.03 0.08 0.07

AUTO 0.12 0.12 0.10 0.08 0.07

CMNP (1.17) 0.28 0.35 0.21 0.19

INDF 0.04 0.05 0.03 0.02 0.01

ISAT 0.28 0.05 0.19 0.16 0.14

MEDC 0.20 0.20 0.12 0.13 0.12

MLPL 0.27 0.06 0.05 0.01 0.01

MTDL 0.09 (0.04) 0.00 0.01 0.01

TINS 0.02 0.01 0.04 0.06 0.03
UNTR 0.03 0.04 0.04 0.12 0.08

KODE

Trend Horizontal
2001(thn

dasar) 2002 2003 2004 2005

perkembangan struktur modal
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ANTM 1.00 (0.90) (0.89) (0.72) (0.74)

ASGR 1.00 (0.91) (0.97) (0.92) (0.93)

AUTO 1.00 (0.88) (0.90) (0.92) (0.93)

CMNP 1.00 (0.72) (0.65) (0.79) (0.81)

INDF 1.00 (0.95) (0.97) (0.98) (0.99)

ISAT 1.00 (0.95) (0.81) (0.84) (0.86)

MEDC 1.00 (0.80) (0.88) (0.87) (0.88)

MLPL 1.00 (0.94) (0.95) (0.99) (0.99)

MTDL 1.00 (1.04) (1.00) (0.99) (0.99)

TINS 1.00 (0.99) (0.96) (0.94) (0.97)

UNTR 1.00 (0.96) (0.96) (0.88) (0.92)

Gambar 4.2: Perkembangan  Net Profit Margin

Dari tabel di atas dan grafik yang ditampilkan dapat terlihat bahwa perkembangan net
profit margin  perusahaan sampel dari tahun 2001-2005 berfluktuasi.

Analisis Hasil Penelitian
Pengujian Hipotesis I  dan II
1. Pengujian Asumsi Klasik

Untuk memperoleh nilai pemerkira yang tidak bias dan efisien dari suatu persamaan
regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Square), maka dalam
pelaksanaan analisis data harus memenuhi asumsi klasik . Dalam penelitian ini digunakan
empat  buah alat uji asumsi klasik yaitu :

a. Uji Normalitas
Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang kontinyu

(Dajan, 1986). Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal yang
berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi
normal maka digunakan pengujian Normal plot of regression Standard terhadap masing-
masing variabel .

Hasil pengujian untuk membuktikan distribusi tidak  normal pada seluruh variabel baik
variabel  dependen yaitu Net Profit Margin dan variabel independen (Variabel Struktur
Modal   (SM)) dapat dicermati pada gambar berikut :

Gambar 4.3

Net Profit Margin
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Tampak dari gambar tersebut menunjukkan distribusi normal yang ditunjukkan pada
titik-titik menyebar disekitar diagonal, serta penyebarannya mengikuti  arah garis diagonal.

b. Uji Non-Autokorelasi
Asumsi autokorelasi didefinisikan sebagai terjadinya korelasi diantara data pengamatan,

dimana munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya (Gujarati,1991: 180 ).
Adanya suatu autokorelasi bertentangan dengan salah satu asumsi dasar dari regresi

berganda  yaitu tidak adanya korelasi diantara alat acaknya. Artinya jika ada autokorelasi
maka dapat dikatakan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh kurang akurat.

Untuk mengetahui adanya autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson yang bisa dilihat
dari hasil uji regresi berganda. Secara konvensional dapat dikatakan bahwa suatu persamaan
regresi dikatakan telah memenuhi asumsi autokorelasi jika nilai dari uji Durbin Watson
mendekati dua atau lebih. Berikut hasil perhitungan DW dengan menggunakan regresi :

Tabel .
Pengujian Asumsi Autokorelasi  Variabel Struktur Modal   (SM) terhadap  Net Profit

Margin  (Y)
No Nilai

1 dl 1,36
2 du 1,43
3 4-du 2,57
4 4-dl 2,64
5 Dw 1,948

Interprestasi Tidak ada autokorelasi

Sumber data : Data Primer yang diolah
Keterangan : - Jumlah data (observasi) = 55

- Dependent Variabel Y

Dengan demikian tidak ada korelasi serial diantara disturbance terms, sehingga variabel
tersebut independen (tidak ada autokorelasi) yang ditunjukkan dengan  du < dw< 4-du ( 1,63
< 2,187 < 2,37 ).
c. Uji Non-Kolinieritas Ganda (Multicolinearity)

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari  Value Inflation Factor
(VIF). Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearritas. Dan sebaliknya apabila VIF <
10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Dalam penelitian ini diperoleh VIF  seperti pada tabel
sebagai berikut :
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas Value Inflation Factor (VIF)

Varibel NILAI VIF KETERANGAN

SM
1,000 Tidak ada indikasi kolinearitas antar

variabel penjelas

Sumber Data : Data Primer yang diolah
Keterangan : - Jumlah data (observasi) = 55
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- Dependent Variabel Y

Dari tabel tersebut  dapat disimpulkan bahwa  semua  variabel  telah lolos dari uji
multikolineritas  dengan ditunjukkan  nilai VIF lebih kecil dari 10.
d.  Uji Non-Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas akan mengakibatkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi
tidak efisien. Hasil penaksiran akan menjadi kurang dari semestinya. Heteroskedastisitas
bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi linier, yaitu bahwa variasi residual sama
untuk semua pengamatan atau disebut homoskedastisitas (Gujarati, 1991:173).

Untuk menguji tidak terjadinya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat  grafik
scatterplot berikut:

Scatterplot

Dependent Variable: NPM
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Gambar Scatter Plot
Dari grafik  tersebut  dapat disimpulkan bahwa  titik-titik menyebar secara random baik

di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi

Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linear, dilakukan beberapa tahapan
untuk mencari pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen, melalui
pengaruh variable struktur modal  (X) terhadap Net Profit Margin (Y). Hasil regresi dapat
dilihat  pada tabel  dibawah ini :

Tabel  4.5 Hasil Analisis Regresi

Variabel Unstandardized
Coefficients (B)

T hitung Sig. Keterangan

Constant 0,142 3,772 0,000 -

SM -0.92 -2,267 0,027 Signifikan*
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R
R Square
F hitung
F tabel
Sign. F


= 0,297
= 0,088
= 5,141
= 2,79
= 0,027
= 0,05

Sumber data : Data primer yang diolah

Keterangan : - Jumlah data (observasi) = 55
- Dependent Variabel Y

Variabel tergantung pada regresi ini adalah NPM sedangkan variabel bebasnya adalah
SM. Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah :

NPM = 0,142 - 0,092 SM + e

Tampak pada persamaan tersebut menunjukkan angka yang signifikan  Adapun
interpretasi dari persamaan tersebut adalah :
1. bo = 0,142

Nilai konstan ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel struktur modal
(SM= 0), maka  Net Profit Margin akan meningkat sebesar 0,142 kali. Dalam arti kata
Net Profit Margin meningkat sebesar 0,142 kali sebelum atau tanpa adanya variabel
struktur modal

2. b1 = -0,092
Nilai parameter atau koefisien regresi b1 ini menunjukkan bahwa setiap variabel
struktur modal  meningkat 1 kali, Net Profit Margin akan menurun sebesar 0,092 kali.

c. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji ada satu dengan menggunakan regresion. Tujuannya
adalah untuk mengetahui apakah Struktur modal  berpengaruh terhadap Net profit margin.
Berikut ini hasil perhitungan

Tabel 4.6 : Perhitungan Pengujian Hipotesis I

Hipotesis Nilai Status

Variabel struktur modal
berpengaruh secara
signifikan terhadap Net
Profit Margin

t        = -2,267

Sig t  =   0,027

ttabel =  2,009

Ho ditolak

Struktur modal  memiliki   nilai tstatistik sebesar -2,267. Nilai ini lebih besar dari t tabel
(-2,267 > 2,009). Dengan demikian pengujian menunjukkan secara parsial variabel struktur
modal  berpengaruh secara  signifikan terhadap  net profit margin.

Pengujian Hipotesis II

Struktur modal  yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua tingkat, yaitu
struktur modal tinggi  dan struktur modal rendah. Posisi struktur kodal tersebut dianggap
sebagai resiko,. enentuan resiko  yang digunakan berdasarkan pertimbangan bahwa posisi
struktur modal tinggi  dan struktur modal rendah  merupakan kondisi dimana perusahaan
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menghadapi resiko yang berbeda, yang dicerminkan oleh beban biaya modal berupa biaya
hutang yang harus ditanggung perusahaan.

Sesuai dengan pembagian kelompok perusahaan  tersebut, maka untuk mengetahui
perbedaan net profit margin antara dua kelompok perusahaan  tersebut, dengan asumsi
datanya normal maka peneliti menggunakan Independence T test.   Hasil dari pengujian ini
dapat dilihat pada lampiran  yang secara ringkas dapat dijelaskan pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel Hasil Independent T test  Net Profit Margin ditinjau dari resiko struktur modal

Variabel
(simbol)

Rata-rata (Mean) Independent Test

SM
Tinggi

SM
Rendah

T
test

Sig. (2
tailed)

Net Profit
Margin

-0,0032 0,1061 -1,871 0,067

Sumber: Data Primer Diolah

Analisis dengan menggunakan Independent T test dilakukan dengan melihat pada
nilai probabilitas yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi.  Dari Tabel  4.7 di atas dapat
diketahui nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 (0,067 > 0,05) .  Hal ini menunjukkan bahwa
tidak ada perbedaan net profit margin yang signifikan antara perusahaan dengan  struktur
modal yang tinggi dengan struktur modal yang rendah.

Pengaruh Struktur modal terhadap optimalisasi Laba
Pemilihan struktur modal yang tepat oleh manajemen adalah berdasarkan bukti

bahwa struktur modal tersebut dapat meningkatkan harga saham. Bagi manajemen yang
konservatif, memilih menggunakan jumlah hutang yang lebih kecil rata-rata industri,
sementara manajemen lain menggunakan sebaliknya.

Kebijakan dalam menentukan tingkat struktur modal baik rendah, moderat atau tinggi
tergantung dari sikap manajemen terhadap resiko yang dihadapi. Weston Copeland (1992)
mengemukakan bahwa pada dasarnya sikap manajemen terhadap resiko dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) menyukai resiko, (2) netral terhadap resiko, (3)
menghindari resiko. Secara teori maupun dari sejumlah bukti empiris dapat diketahui bahwa
resiko berkaitan erat dan positif terhadapkeuntungan, dimana semakin tinggi resiko semakin
tinggi keuntungan yang diharapkan (High rsik-high return). Bila dikaitkan dengan sikap
manajemen terhadap resiko dan penentuan tingkat struktur modal, maka manajemen yang
menentukan kebijakan tingkat struktur modal rendah cenderung menghindari resiko. Resiko
yang dimaksudkan adalah resiko kegagalan dalam melunasi kewajibannya. Manajemen yang
mengambil kebijaksanaan struktur modal tinggi harus memastikan bahwa terdapat peluang
yang bagus untuk mencapai keberhasilan. Jika tidak, maka kelangsungan hidup perusahaan
tidak akan bertahan lama. Disisi lain, karena penentuan tingkat struktur modal juga berkaitan
dengan kreditor selaku pemberi pinjaman, maka kemampuan perusahaan dengan struktur
modal tinggi dalam menghasilkan keuntungan pada dasarnya telah dipercaya oleh kreditor.
Sebab jika tidak, maka kreditor akan menghadapi kredit macet, karena klaim mereka lebih
tinggi dari kekayaan perusahaan.

Penentuan tingkat struktur modal tinggi dan rendah dikelompokkan berdaarkan besaran
nilai struktur modal yang dimiliki perusahaan, jika nilainya > 100% atau >1 maka masuk
kategori tinggi, sedangkan jika nilai struktur modalnya <100% atau <1, maka masuk kategori
rendah.

Terlihat bahwa hasil sig (2-tailed) yang dihasilkan untuk uji 2 sisi probabilitas di atas
0,05 (0,067 > 0,05) maka ini berarti tidak ada perbedaan pengaruh stuktur modal tinggi
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ataupun rendah terhadap optimalisasi atau peningkatan laba perusahaan sampel. Ini
menunjukkan bahwa kondisi perusahaan baik yang didominasi hutang ataupun modal sendiri
dalam pendanaannya, tetap mentargetkan untuk peningkatan laba sesuai dengan apa yang
diharapkan.

Sebagaimana yang dipaparkan dalam teori struktur modal yaitu Pecking Order Theory
yang penulis simpulkan dari pendapat Myers  dan Majluf dalam Suad Husnan (1996:324-
326). Pecking Order Theory menjelaskan mengapa perusahaan-perusahaan yang Profitable
umumnya meminjam dalam jumlah yang sedikit. Hal tersebut bukan disebabkan karena
mereka mempunyai Debt Ratio yang rendah, tetapi karena mereka memerlukan External
financing yang sedikit. Perusahaan yang kurang profitable akan cenderung mempunyai
hutang yang lebih besar karena dua alasan, yaitu, (1) dana internal tidak cukup, dan (2)
hutang merupakan sumber internal yang lebih disukai.

Dana internal lebih disukai daripada dana eksternal karena dana internal memungkinkan
perusahaan untuk tidak perlu “membuka diri lagi” dari sorotan pemodal luar. Kalau bisa
memperoleh sumber dana yang diperlukan tanpa memperoleh “sorotan” dan publisitas publik
sebagai akibat penerbitan saham baru, mengapa tidak memilih sumber internal saja.

Ada dua alasan mengapa sumber eksternal lebih disukai dalam bentuk hutang daripada
modal sendiri. Pertama adalah pertimbangan biaya emisi. Biaya emisi obligasi akan lebih
murah dari biaya emisi saham baru. Hal ini disebabkan karena penerbitan saham baru akan
menurunkan harga saham lama. Kedua, manajer khawatir kalau penerbitan saham baru akan
ditafsirkan sebagai kabar buruk oleh para pemodal, dan membuat harga saham akan turun.
Hal ini disebabkan antara lain oleh kemungkinan adanya asimetri informasi antara pihak
manajemen (pihak dalam) dengan pihak pemodal (pihak luar).

Namun, terlepas dari semua itu, baik sumber internal maupun eksternal yang
mendominasi, perusahaan tetap berusaha untuk meningkatkan laba perusahaannya sehingga
dapat disimpulkan bahwa optimalisasi laba baik pada perusahaan dengan tingkat struktur
modal tinggi maupun rendah tidak berbeda.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis I yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan uji t
menunjukkan hasil yang signifikan dimana struktur modal memiliki pengaruh terhadap
optimalisasi laba (berupa rasio net profit margin).

2. Pengujian hipotesis II dilakukan dengan menggunakan Independent T test yang dilakukan
dengan melihat pada nilai probabilitas yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi.  Hasilnya
menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 (0,067 > 0,05) .  Hal ini berarti
bahwa tidak ada perbedaan net profit margin yang signifikan antara perusahaan dengan
struktur modal yang tinggi dengan struktur modal yang rendah.

Saran
1. Bagi perusahaan

Perusahaan hendaknya melakukan perencanaan dan pertimbangan yang matang dalam
membuat keputusan untuk memilih sumber permodalan dalam rangka pembiayaan
perusahaan agar laba yang dicapai dapat optimal dengan mempertimbangkan faktor-faktor
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yang mempengaruhinya. Perusahaan juga harus dapat menentukan kapan harus
menggunakan dana yang berasal dari pinjaman atau dengan mengeluarkan saham
tambahan.

2. Bagi peneliti lebih lanjut
Peneliti yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai struktur modal dan
pengaruhnya terhadap optimalisasi laba, sebaiknya menambah variable-variabel lain yang
sifatnya kualitatif dengan obyek yang lebih luas.
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