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Abstract
This st udy aims t o det er mine t he effect of dividend payout r ati o, fi rm size, and
company gr owt h r at e on capit al st r uct ur e of pharmaceut ical companies in
I ndonesi a St ock Exchange year 2013-2017. Sample select i on t echnique used
pur posive sampling and r esear ch sample obt ained 9 compani es. Dat a analysi s
met hod used is mult iple linear regr ession anal ysi s. Dat a analysi s t echniques used
ar e cl assi cal assumpti on t est and mult iple linear analysis. Based on t he r esult s of
t he analysis show s t hat , dividend payout r at io does not affect t he capit al
st r uct ur e, firm si ze does not affect t he capit al st r uct ur e, cor por at e gr owt h has
no effect on capit al st r uct ur e.

Abstrak
Peneli tian ini ber tujuan untuk mengetahui pengar uh di vidend payout r ati o,
t ingkat per t umbuhan per usahaan, dan ukur an per usahaan ter hadap str uktur
modal per usahaan far masi di Bur sa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Teknik
pemili han sampel di gunakan pur posive sampli ng dan sampel penel itian
diper ol eh 9 per usahaan. Metode analisi s data yang di gunakan adalah anali sis
r egr esi l inear ber ganda. Teknik analisis data yang di gunakan adal ah uji asumsi
klasik dan anal isis li near ber ganda. Ber dasar kan hasil anal isis menunjukan
bahw a, di vi dend payout r at io t idak ber pengar uh t er hadap str ukt ur modal,
ukur an per usahaan ti dak ber pengaruh ter hadap str uktur modal,
per tumbuhan per usahaan ti dak ber pengar uh ter hadap st r uktur modal.
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PENDAHULUAN
Per usahaan far masi atau per usahaan obat-obatan mer upakan per usahaan bisnis komer sial yang
meneliti, mengembangkan dan mendistr ibusikan obat. Menur ut ket ua Umum GP Far masi Johannes
Setijono (2016), industr i far masi mer upakan salah satu industr i pr ior itas dalam per ekonomian
Indonesia. Kontr ibusi industr i far masi ter hadap PDB dalam 5 tahun t er akhir mencapai 25%-30%.
Fenomena far masi di Indonesia sedang meningkat kar ena adanya jaminan kesehatan atau Badan
Penyelenggar a Jaminan Sosial (BPJS) kesehat an. Ada beber apa fakt or yang menjadi per tumbuhan
per usahaan far masi nasional, yaitu jumlah penduduk I ndonesia yang besar , kesadaran masyar akat yang
semakin tinggi akan kesehatannya, meningkatnya tingkat per ekonomian masyar akat, dan meningkat nya
akses kesehatan seir ing implement asi BPJS kesehat an.
Per kembangan teknologi dan globalisasi di masa sekar ang tentu menunt ut kemampuan ber saing
dalam usaha yang sangat kompetitif. Hal ini menyebabkan per usahaan ber usaha ker as ber upaya untuk
tetap memper tahankan kelangsungan hidup per usahaan. Per usahaan dituntut untuk tidak hanya
menghasilkan pr oduk dan memuaskan konsumen, tet api mampu untuk mengelola keuangan dengan
baik. Pada dasar nya per usahaan membutuhkan dana untuk menjalankan bisnisnya. Menur ut Riyanto
(2011: 45), pemenuhan dana t er sebut ber asal dar i sumber i nter n ( inter nal sour ce) maupun dar i sumber
ekster nal ( Exter nal sour ce). Dana yang ber asal dar i sumber inter nal adalah dana yang ter bent uk oleh
laba yang ditahan ( Retained ear nings) dan depr esiasi ( der pr esiations). Sedangkan dana yang diper oleh
dar i sumber ekster nal adalah dana yang ber asal dar i kr editur , pemilik, dan pengambil bagi an dalam
per usahaan. Modal dar i kr edit ur mer upakan utang bagi per usahaan yang ber sangkutan yang sering
disebut dengan modal asing. Oleh kar ena itu manajer keuangan per lu menentukan komposisi str uktur
modal, apakah lebih diut amakan dengan modal sendir i, atau modal asing, atau menetapkan
keseimbangan didalamnya.
Manajemen keuangan menghasilkan secar a umum dapat memberikan tiga keputusan ut ama, yaitu
keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Bagian ter penting dar i ti ga
keputusan ter sebut adal ah ter kait dengan keputusan pendanaan, kar ena keputusa ini dapat t er kait
dengan keput usan lainnya. Sebagai per usahaan yang ber ger ak di bidang pr odusen far masi, per usahaan
per lu memenuhi kebutuhan modal dan aset tetapnya untuk mendanai kegiatan oper asional sehingga
dapat ber jalan lancar dan terus ber kembang. Pengelolaamn pendanaan per usahaan ini ter kait dengan
str uktur modal yang menjadi bagian dar i tugas seor ang manajer .
Str uktur modal mempunyai efek yang langsung t er hadap posisi keuangan suatu per usahaan.
Suatu perusahaan yang mempunyai str uktur modalyang t idak baik dan mempunyai hut ang sangat
besar , akan member ikan beban ber at kepada per usahaan yang ber sangkutan (Riyanto, 2011: 46).
Penggunaan kebiajakan hutang bisa digunakan untuk menciptakan nilai per usahaan yang diinginkan,
namun kebijakan hutang juga ter gantung dar i per t umbuhan per usahaan yang juga ter kait dengan
ukur an per usahaan. Oleh kar ena itu diper lukan per encanaan yang matang dalam menentukan str uktur
modal, sehingga dihar apkan perusahaan dapat meningkatkan nilai per usahaan dan lebi h unggul dalam
menghadapi per saingan bisnis. Ter kait dengan str uktur modal, par a peneliti belum menemukan
konsensus mengenai faktor apa yang mempengar uhinya dar i sisi fundament al per usahaan, diantar anya
per tumbuhan per usahaan, kebijakan dividen, dan ukur an per usahaan.
Per tumbunan per usahaan mer upakan peluang yang dimiliki per usahaan untuk mengembangkan
dir i dalam pasar sehingga dapat memper oleh nilai yang lebih besar di masa depan. Per usahaan yang
sedang berkembang umumnya memiliki kebuuthan akan dana yang besar sehingga sumber pendanaan
dapat diper oleh melalui int er nal maupun ekster nal. Tingkat per tumbuhan yang cepat juga
mengindikasikan bahw a per usahaan sedang melakukan ekspansi dan memper luas ar ea pasar dengan
car a menggunakan dana ekst er nal ber upa hutang. Ada beber apa kesenjangan (gap) dar i studi-studi
sebelumnya, misalnya, per tumbuhan per usahaan memiliki pengar uh yang signifikan ter hadap str ukt ur
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modal (Mar yani, 2017; Dew i & Candr adew i, 2018; Abidah, 2013), namun Widayanti, Tr iar yati, &
Abundanti (2016) dan Susanto (2016) tidak ber hasil membuktikan efek t er sebut.
Selanjutnya ter kait dengan kebijakan divi den, Setyaw ati & Riduw an (2018); Pr adana (2015);
Per tiw i dan Dar mayanti (2018); Wahyuni & Ar dini (2017) member ikan kesimpulan bahw kebijjakan
dividen tidak ber pengar uh terhadap st ruktur modal, sedangkan penelitian. Namun penel itian
sebelumnya yaitu Natalia (2014) pada per usahaan consumer goods yang ter daft ar di Bur sa Efek
Indonesia per iode 2009-2012 member ikan kesimpulan ber beda dimana kebijakan
dividen
ber pengar uh positif ter hadap str uktur modal. Studi ini juga didukung oleh penelitian Ayu dan Sant i
(2017), Dalam ar ah yang ber beda, Mohammad dan Suhadak (2015) dan Eviani (2015) member ikan
kesimpulan bahw a kebijakan dividen memiliki efek negative ter hadap str ukt ur modal per usahaan.
Riset gap dit emukan juga pada var iabel ukur an per usahaan, dimana studi sebelumnya
memiliki hasil yang kontr adikt if. Studi Kanit a dan Hendr yadi (2017) menemukan bahw a ukur an
per usahaan memiliki pengar uh signifikan ter hadap st ruktur modal per usahaan far masi, Abidah (2013)
dalam studinya juga menyatakan bahw a per tumbuhan per usahaan dan ukur an per usahaan
ber pengar uh positif ter hadap str uktur modal, namun studi yang dilakukan oleh Meisya (2017)
menemukan bahw a ukuran per usahaan ber pengar uh negatif ter hadap str uktur modal
Ber dasar kan ber bagai per bedaan ter sebut maka penelitian ini ber tujuan untuk melakukan
klar ifikasi dan pengujian ulang mengenai pengar uh pr ofitabilitas, kebijakan dividend an ukur an
per usahaan ter hadap st ruktur modal per usahaan. Hasil penelitian ber manfaat bagi par a investor untuk
mempr ediksi st ruktur modal per usahaan untuk meningkatkan efektivitas dana investasi yang
disalur kan. Str uktur modal per usahaan per lu diper hatikan kar ena mer upakan isu yang penting bagi
setiap per usahaan, kar ena tinggi r endahnya str uktur modal suatu per usahaan, akan mencer minkan
bagaimana posisi fi nanci al per usahaan ter sebut. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan r efer ensi
ter kini mengenai faktor pembentuk str uktur modal perusahaan dar i sisi pr ofitabilitas, kebijakan di viden
dan ukur an per usahaan.

KAJIAN PUSTAKA
Landasan t eor itis st r ukt ur modal
Sar tono (2010: 225) member ikan definisi bahw a str uktur modal mer upakan per imbangan jumlah ut ang
jangka pendek yang bersifat per manen, utang jangka panjang, saham pr efer en, dan saham bi asa.
Menur ut Fahmi (2014: 106) str uktur modal mer upakan gambaran dar i bentuk pr opr osi finansial
per usahaan yaitu antar a str uktur modal yang dimiliki atau yang ber sumber dar i utang jangka panjang
( l ong-term liabi liti es) dan modal sendir i ( shar eholder ’s equity) yang menjadi sumber pembiayaan suatu
per usahaan. Dar i beber apa definisi str uktur modal diatas maka dapat disimpulkan bahw a str uktur
modal mer upakan per bandingan keuangan per usahaan ant ar a utang jangka panjang, utang jangka
pendek, saham pr efer en, saham biasa, dan modal sendir i yang ser i ng dipakai untuk kebutuhan belanja
suatu per usahaan.
Biaya modal secar a keselur uhan dipengar uhi oleh per ubahan str ukt ur modal, hal itu ter jadi
kar ena masing-masing modal mempunyai biaya modal sendir i-sendir i. Teor i-teor i str uktur modal
ter dir i dar i:
1. Pendekat an Tr adisi onal ( tr adi tional approach)
Pada penelitian ini diasumsikan t er jadi per ubahan str uktur modal yang opt imal dan
peningkatan nilai total per usahaan melalui penggunaan financial l ever age (utang dibagi dengan
modal sendir i) menur ut Har jito (2014: 260).
2. Pendekat an Fr anco Modigliani dan Miller (MM)
Modi gliani dan Miller menyimpulkan bahw a nilai suatu per usahaan dengan tingkat utang yang
lebih tinggi adalah tidak r elevan dar ipada tanpa utang kar ena kenaikan t er sebut adanya
peghematan pajak dar i pengunaan uang. MM menentang pendekatan tr adisional dan
menaw ar kan pembenar an perilaku ter hadap keputusan yang konstan.
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3. Teor i Tr ade Off
Teor i ini mer upakan gabungan dar i teor i str uktur modal Modigliani dan Miller dengan car a
memasukkan biaya kebangkr utan dan biaya keagenan dengan adanya penghematan pajak dar i
ut ang dengan biaya kebangkr ut an.
4. Model Miller dengan Pajak Per usahan dan Personal
Model str uktur modal dengan pajak dan tanpa pajak dikembangkan oleh Modigliani dan Miller .
Nilai per usahaan tanpa pajak lebih r endah dibandingkan dengan pajak. Selisih t er sebut
didapatkan dari penghematan pajak kar ena bunga dapat digunakan untuk mengur angi pajak.
Kemudian Miller mengembangkan model str ukt ur modal dengan menggabungkan pajak
per sonal. Tujuan model ter sebut tidak hanya untuk meminimalkan pajak suatu per usahaan,
tetapi juga untuk meminimalkan total pajak yang har us dibayar kan seper ti pajak per usahaan,
pajak atas pemegang saham, dan pajak atas pemegang utang.
5. Pecking Or der Theor y
Teor i ini bisa menjel askan kenapa suatu per usahaan dengan tingkat utang lebih kecil justr u
mempunyai keuntungan yang tinggi. Per usahaan tidak membutuhkan dana eksternal
dikar enakan tingkat utang yang kecil. Ti ngkat keuntungan yang tinggi membuat dana internal
per usahaan cukup untuk memenuhi investasi.
6. Teor i Asimetr i Infor masi dan Signaling
Teor i asimetr i pr ospek dan r isiko per usahaan yang ber kaitan dengan per usahaan ter sebut tidak
mempunyai infor masi yang sama. Teor i signaling mer upakan dimana signal yang disampaikan
oleh manajer pasar mer upakan model str uktur modal.
Hubungan kebijakan dividen dengan str ukt ur modal

Andar i (2008) memberikan penjelasan bahw a dividen adalah sal ah satu keputusan penti ng untuk
memaksi mumkan nilai per usahaan disamping keputusan investasi dan str uktur modal (keputusan
pemenuhan data). Kebijakan dividen menggambar kan kebijakan mengenai ber apa banyak keuntungan
yang dibagikan sebagai deviden. Jika suatu per usahaan mempunyai laba setiap tahunnya, maka
per usahaan t er sebut akan ber fikir dar i laba yang didapat nya ter sebut akan ditahan untuk di
investasikan kembali selur uhnya atau sebagian laba yang didapat yang akan di investasikan. Dividen
mer upakan keuntungan per usahaan yang di bagikan kepada pemilik usaha atau investor .
Kebijakan deviden adal ah keputusan dalam menent ukan banyaknya dividen yang akan dibagikan
ke par a pemegang saham. Pembayar an dividen akan membuat pemegang saham mempunyai tambahan
r etur n selain dar i capital gain . Dividen juga membuat pemegang saham mempunyai kepastian
pendapat an dan mengur angi agency cost . Dividen dapat mempengar uhi agency cost karena dengan
meningkatkan di vi dend payout r atio menyebabkan keter sediaan fr ee cash flow per usahaan menjadi
ter batas. Fr ee cash flow ter batas akan ber dampak pada kemampuan manajer yang ter bat as dalam
melakukan pengeluar an uang yang tidak member ikan manfaat untuk memaksimalkan nilai per usahaan.
Dividend payout r atio adalah per sentase laba yang di bayar kan dalam bent uk dividen dengan total laba
yang t er sedia bagi pemegang saham. Hasil studi sebelumnya memper lihatkan bahw a kebijakan dividen
ber pengar uh positif ter hadap str uktur modal (Natalia, 2014; Ayu dan Santi, 2017), ber dasar kan ur aian
diat as maka dapat ditar ik hipotesis sebagai ber ikut:
H1 : Dividend Payout Rati o ber pengar uh terhadap str uktur modal
Hubungan per tumbuhan per usahaan di vi den dengan str uktur modal
Menurut Fahmi (2014: 82), Rasio per tumbuhan yaitu r asio yang mengukur seberapa besar kemampuan

per usahaan dalam memper tahankan posisinya di dalam industr i dan dalam per kembangan ekonomi
secar a umum. Rasio per t umbuhan ini dilihat dar i ber bagai segi sales (penjualan), ear ning after t ax
(EAT), laba per lembar saham, dividen per lembar saham, dan har ga pasar per lembar saham. Menur ut
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Sofyan (2013: 309). Rasio per tumbuhan menggambar kan per sentase per tumbuhan pos-pos per usahaan
dar i tahun ke tahun. Rasi o ini terdir i at as kenaikan penjualan, kenaikan laba bersih, ear ning per shar e,
dan kenaikan deviden per shar e. Per tumbuhan per usahaan memiliki pengar uh yang signifikan ter hadap
str ukt ur modal (Mar yani, 2017; Dew i & Candr adew i, 2018; Abidah, 2013),
Ber dasar kan ur aian diatas maka dapat dit ar ik hipot esis sebagai ber ikut:
H2: Per tumbuhan Per usahaan ber pengar uh ter hadap str uktur modal
Hubungan ukur an per usahaan dengan st r uktur modal
Ukur an Perusahaan adalah besar kecilnya per usahaan dilihat dari besar nya nilai equi ty, nilai penjualan

atau nilai akt iva, menur ut Riyanto (2008: 313). Menur ut Agus Sar tono (2010: 249) ukur an per usahaan
per ubahan besar yang sudah well estabi lished akan lebi h mudah memper oleh modal di pasar modal
dibanding dengan per usahaan kecil. Kar ena kemudahan akses ter sebut ber ar ti per usahaan besar
memiliki fleksibi litas yang lebih besar . Menurut hasil penelitian Amini (2013: 71), ukur an per usahaan
ber pengar uh ter hadap str uktur modal, hasil penelitian ter sebut mengindikasikan bahw a semakin besar
ukur an suatu per usahaan, maka akan membutuhkan dana ekst er nal (utang) yang cukup besar pula
unt uk memenuhi kegiatan oper asional per usahaan. Per usahaan besar dapat dengan mudah mengakses
ke pasar modal. Kemudahan untuk mengakses ke pasar modal berar ti per usahaan memiliki fleksibilit as
dan kemampuan untuk mendapatkan dana dar i luar per usahaan juga semakin banyak. Kanita dan
Hendr yadi (2017) dan Abidah (2013) juga menemukan bahw a ukur an per usahaan memiliki pengar uh
signifikan ter hadap str uktur modal per usahaan. Ber dasar kan ur aian diatas maka dapat dit ar ik hipotesis
sebagai ber ikut:
H3: Ukur an per usahaan ber pengar uh ter hadap str uktur modal

METODE PENELITIAN
Desain peneli tian
Penelit ian ini adalah penelitian ber jenis kuantitatif dengan pendekatan kor elasional. Data yang
digunakan adalah data ber upa lapor an keuangan tahunan per usahaan far masi yang ter daftar di Bur sa
Efek Indonesia (BEI) selama per iode 2013-2017. Dat a keuangan yang digunakan mer upakan lapor an
keuangan yang dipublikasikan. Pada penelitian ini pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka.
Data diperoleh dar i lapor an keuangan tahunan yang t er dapat pada Indonesi an Capital Mar ket Dir ector y
(ICMD) per iode 2013-2017 yang diakses melalui w w w .idx.co.id.
Pr osedur sampel
Sampel dar i penelit ian ini adalah perusahaan far masi yang ter daftar di Bur sa Efek Indonesia (BEI)
Metode penelitian ini menggunakan metode pur posi ve sampli ng yaitu pemilihan sampel per usahaan

ber dasar kan kr iter ia ter tentu. Beber apa kr it er ia yang diper lukan untuk memper oleh sampel dalam
penelitian ini adalah: Per usahaan far masi yang sudah dan masih ter daftar di Bur sa Efek Indonesi a
selama per iode peneliti an yaitu tahun 2013-2017; Per usahaan far masi t elah mener bit kan lapor an
keuangan selama 5 (lima) t ahun yaitu tahun 2013-2017. Ber dasar kan hasil purposive sampling maka
dapat ditentukan kr iter i per usahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini ber jumlah Sembilan
per usahaan dengan per iode pengamatan selama 5 tahun.
Pengukur an var iabel
Dividend payout r ati o mer upakan suat u keputusan unt uk memaksimumkan laba yang dibayar kan dalam

bentuk dividen dengan total laba yang ter sedia bagi pemegang saham. Untuk menghitung di vi dend
payout r atio dapat dihitung dengan menggunakan r umus:
DPR=

Dividen Tunai Per Lembar (DPS)
Laba Per Lembar Saham (EPS)
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Per tumbuhan per usahaan mer upakan r asio per umbuhan yang menggambarkan kemampuan
per usahaan dalam memper tahankan per kembangan ekonominya dan volume per njualan ber dasar kan
volume penjualan histor is. Per tumbuhan per usahaan dapat dihitung dengan menggunakan r umus:
Per tumbuhan Penjualan =
Ukur an per usahaan dapat dit entukan besar kecilnya per usahaan dilihat dar i nilai equity, jumlah
kar yaw an, total aktiva. Ukur an per usahaan dapat dihitung denggan menggunakan logar itma nat ur al
asset (Ln Tot al Asset ). Penelitian i ni mengukur dengan ln Total Aset (Har tono, 2013: 282).
Menurut Sutr isno (2012: 217) Debt to Equity Rati o (DER) r asio hutang dengan modal sendir i mer upakan
imbangan antara hutang yang dimiliki per usahaan dengan modalnya. DER dapat dihitung dengan
menggunakan r umus:
DER =

Tot al Debt
Total Equity

Tekni k analisis
Met ode analisi yang digunakan adalah analisis r egr esi linier ber ganda. Analisis r egr esi linier ber ganda

digunakan untuk mengetahui pengar uh ant ar a var iabel independen t er hadap dependen dan seber apa
besar pengar uh antar a var iabel bebas ter hadap variabel dependen. Analisis linier ber ganda ini
digunakan untuk mengetahui pengar uh dividend payout r at io, ukur an per usahaan, per tumbuhan
per usahaan ter hadap var iabel str uktur modal pada per usahaan far masi di Bur sa Efek Indonesia t ahun
2013-2017. Sebelum dilakukan analisis r egr esi, dilakukan ter lebih dahulu uj asumsi klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Stati stik Deskr iptif

Analisis deskr iptif data yang diambil penelitian ini dar i per iode 2014-2017. Deskri ptif var iabel dalam
statistik deskr iptif yang digunakan peneliti an ini yaitu, nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan
standar deviasi dar i satu var iabel dependen yaitu str uktur modal dan tiga var iabel independen yaitu,
di vidend payout r atio, ukuran per usahaan, dan tingkat per tumbuhan per usahaan. Jenis dat a yang
digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder . Data ter sebut merupakan data sekunder yang
per oleh langsung dar i Indonesi an Capital Mar ket Di r ector y (ICMD) yang dipublikasikan di w w w .idx.co.id.
Tabel 1 Hasil Stat istik Deskr iptif
N

Mi nimum

Maxi mum

Mean

Std.
Deviation

DPR

45

0

0.87

0.1976

0.28508

Si ze

45

18.59

30.44

25.8967

3.9505

Gr owth

45

-0.54

8.21

0.2936

1.24493

DER

45

-31.04

70.83

1.7129

11.61162

Vali d N (l istwise)
45
Sumber: Hasil Ol ah Data SPSS 22, 2018

46

AKURASI, 2(1), 41-50
David Khotama dan Basuki Toto Rachmanto, di vidend policy, capi t al st r uct ur e, firm size…
Dar i Tabel statistik deskr iptif, besar nya str uktur modal pada 9 per usahaan sampel mempunyai nilai
minimum -31,04 dan nilai maksi mum 70,83 dengan r ata-r at a 1,7129 pada standar deviasi 11,61162.
Nilai r ata-rata ( mean ) lebih kecil dar i pada standar deviasi yaitu 1,7129 < 11,61162 ber ati bahw a
sebar an nilai str uktur modal adalah kur ang baik. Per usahaan dengan str uktur modal ter endah ter dapat
pada per usahaan PT. Mer ck Shar p Dohme Phar ma Tbk. pada t ahun 2014 yaitu sebesar -31,04
sedangkan untuk str uktur modal ter tinggi ter dapat pada per usahaan PT. Mer ck Shar p Dohme Phar ma
Tbk. pada tahun 2013 yaitu sebesar 70,83.
Besar nya dividend payout r atio pada 9 per usahaan sampel mempunyai nilai minimum 0,00 dan
nilai maksimum 0,87 dengan r ata-r ata 0,1976 pada standar deviasi 0,28508. Nilai r ata-r ata ( mean ) lebih
kecil dar i standar deviasi yaitu 0,1976 < 0,28508 ber ar ti bahw a sebar an nilai dividend payout r ati o
adalah kurang baik. Per usahaan dengan dividend payout r atio ter endah ter dapat pada sebagian
per usahaan yang dijadikan sampel, kar ena beber apa per usahaan ter sebut tidak membagikan
dividend nya. Sedangkan untuk dividend payout r atio ter tinggi pada per usahaan PT. Industr i Jamu &
Far masi Sido Muncul Tbk. pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,87.
Besar nya per tumbuhan per njualan pada 9 per usahaan sampel mempunyai nilai minimum -0,54
dan nilai maksimum 8,21 dengan r ata-r ata 0,2936 pada st andar devi asi 1,24493. Nilai r ata-r at a ( mean)
lebih kecil dar i pada standar deviasi yaitu 0,2936 < 1,24493 ber ati bahw a sebar an nilai per tumbuhan
per njualan adalah kur ang baik. Per usahaan dengan per tumbuhan penjualan ter endah t er dapat pada
per usahaan PT. Indofar ma Tbk. pada tahun 2017 yaitu sebesar -0,54 sedangkan untuk per tumbuhan
penjualan t er ti nggi t er dapat pada per usahaan PT. Mer ck Shar p Dohme Phar ma Tbk. pada tahun 2016
yaitu sebesar 8,21.
Besar nya ukur an per usahaan pada 9 per usahaan sampel mempunyai nilai minimum 18,59 dan
nilai maksimum 30,44 dengan r at a-r at a 25,8967 pada standar deviasi 3,95050. Nilai r at a-r ata ( mean)
lebih besar dar i pada standar deviasi yaitu 25,8967 > 3,95050 ber ati bahw a sebar an nilai ukur an
per usahaan adalah baik. Per usahaan dengan ukur an per usahaan ter endah terdapat pada per usahaan
PT. Dar va Varia Labor ator ia Tbk. pada tahun 2013 yaitu sebesar 18,59 sedangkan untuk ukur an
per usahaan ter tinggi ter dapat pada per usahaan PT. Kalbe Far ma Tbk. pada tahun 2017 yaitu sebesar
30,44.
Hasil anali sis r egr esi
Pengujian hipot esis yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan analisis statistik ter hadap

data yang telah diper oleh. Analisis st atistik yang digunakan dalam penelitian i ni adalah analisis r egr esi
linear ber ganda. Ber dasar kan hasil analisis r egr esi linear ber ganda menggunakan pr ogram SPSS 22
diper oleh hasil sebagai ber ikut:
Tabel 2 Hasil Analisis Regr esi Li near Ber ganda

B

Std. Error

Beta

t

sig

(Constant)

-0.697

1.263

-0.552

0.585

dpr

-0.374

0.593

-0.11

-0.63

0.533

size

0.051

0.048

0.192

1.072

0.292

-0.039

0.133

-0.053

-0.293

0.772

gr ow th

Konstanta sebesar -0,697 menyatakan bahw a jika var iabel str ukt ur modal dianggap konstan, maka
str ukt ur modal per usahaan farmasi tahun 2014-2017 adalah sebesar 0,697%. Dividend payout r ati o
(DPR) mempunyai koefisien r egr esi dengan ar ah negative sebesar 0,374. Jika di asumsikan var iabel
independen lain konstan, hal ini ber ati setiap kenaikan DPR sebesar 1, maka akan menur unkan DER
sebesar 0,374. Ukur an per usahaan mempunyai koefisien r egr esi dengan ar ah positif sebesar 0,051. Hal
ini ber ati bahw a kenaikan 1, maka akan menaikan DER sebesar 0,051. Per tumbuhan per usahaan
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mempunyai koefisien r egr esi dengan ar ah negat ive sebesar 0,039. jika diasumsikan var iabel
independen lain kosntan, hal ini ber ate setiap kenaikan per tumbuhan per usahaan sebesar 1, maka akan
menur unkan DER sebesar 0,039.
Hasil statistik uji t untuk variabel dividend payout r ati o (DPR) diper oleh nilai signifikansi sebesar
0,533 lebih besar dari toleransi kesalahan α = 0,05. Oleh karena nilai signifikansi leih besar dari 0,05 dan
koefisien r egr esi ber nilai negatif sebesar -0,374 ber ati hipotesis yang menyat akan “ divi dend payout r ati o
ber pengar uh negatif ter hadap str uktur modal per usahaan far masi di BEI 2014-2017”. Hasil penelitian
menunjukan bahw a dividend payout ratio tidak ber pengar uh ter hadap str uktur modal. Hal ini
dikar enakan per usahaan t elah mencapai tahap dew asa, sehi ngga aliran kas per usahaan r elatif lebih
stabil dan cender ung menggunakan pembiayaan ekster nal melalui hutang. Hasil ini sama seper ti
penelitian yang dilakukan oleh Rahar dian Yudha (2015); Abundanti (2016) dan Susanto (2016) tidak
ber hasil membuktikan efek di vi dend payout ratio ter hadap str uktur modal.
Hasil statistik uji t untuk var iabel ukur an per usahaan diper oleh nilai si gnifikansi sebesar 0,292

lebih besar dari toleransi kesalahan α = 0,05. Oleh karena nilai signifikansi leih besar dari 0,05 dan

koefisien r egr esi ber nilai positif sebesar 0,051 ber ati hipotesis yang menyatakan “ukur an per usahaan
ber pengar uh negatif ter hadap str uktur modal per usahaan far masi di BEI 2014-2017” Ditolak. Hasil
penelitian menunjukan bahw a ukur an per usahaan tidak ber pengar uh ter hadap str uktur modal. Hal ini
dikar enakan ber tambah at au berkur angnya keselur uhan asset per usahaan tidak akan ber dampak
ter hadap komposisi hutang per usahaan dibanding dengan ekuitas per usahaan ter sebut. Hasil ini sama
seper ti penelitian yang dilakukan oleh Ambasar i dan Her mant o (2017); Setyaw ati & Riduw an (2018);
Pr adana (2015); Per tiw i dan Dar mayanti (2018); Wahyuni & Ar dini (2017) member ikan kesimpulan
bahw kebijjakan dividen tidak ber pengar uh t er hadap str uktur modal
Hasil statistik uji t untuk var iabel pert umbuhan per usahaan diper oleh nilai signifikansi sebesar
0,772 lebih besar dari toleransi kesalahan α = 0,05. Oleh karena nilai signifikansi leih besar dar i 0,05 dan
koefisien r egr esi ber nilai negatif sebesar -0,039 ber ati hipotesis yang menyatakan “per tumbuhan
per usahaan ber pengar uh negati f t er hadap str uktur modal per usahaan far masi di BEI 2014-2017”.
Ditolak. Studi ini sejalan dengan Meisya (2017) yang menemukan bahw a ukur an per usahaan
ber pengar uh negat if t er hadap str uktur modal.

KESIMPULAN
Penelitian ini ber tujuan untuk menganalisis pengar uh di vi dend payout r at io, ukur an per usahaan, dan
per tumbuhan penjualan t er hadap str uktur modal per usahaan far masi di Bursa Efek Indonesi a Per iode
2014-2017. Hasil analisis menunjukkan hahw a selur uh var iabel tidak t er bukti signifikan mempengar uhi
str uktur modal di sektor far masi.
Keter batasan

Penelitian ini masih dapat beber apa ket er batasan, yaitu per usahaan yang dijadikan sampel penelitian
hanya ter bat as pada per usahaan far masi yang ter daftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasil st udi
tidak dapat digener alisasi pada sektor lainnya yang kemungkinan memiliki str ategi per modalan
ber beda. Riset mendat ang disar ankan untuk memper luas ar ea studi ke beber apa sektor , menambah
var iabel lain seper ti pr ofitabilitas dan str uktur aktiva sebagai faktor yang mempengar uhi str ukt ur
modal perusahaan.
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