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ABSTRAKSI 


Masalah utama yang timbul sehubungan dengan modal bagi manajemen 
adalah dalam hal menentukan penggunaan modal untuk membelanjai aktiva 
perusahaan.. Manajemen bertanggung jawab atas resiko mengenai keputusan 
keuangan perusahaan., khususnya mengenai tingkat leverage perusabaan. Di 'SaW 
sisi perusahaan dapat menggunakan modal sendiri untuk mengurangi resiko 
finansial, di lain pihak penggunaan modal hutang yang besar akan menimbulkan 
beban tetap bagiperusahaan. Pada umumnya untuk tujuan ekspansi dan kemajuan 
perusahaan, manajemen berani menggunakan proporsi hutang yang besar atau 
dengan kata lain mereka menggunakan tingkat leverage yang tinggi, dengan 
harapan akan memperoleh basil pengembalian yang tinggi pula. 

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi Debt to Asset Ratio (DAR) atau debt ratio. Faktor-faktor yang 
diteliti tersebut adalah Rasio net Fixed Asset to Total Asset (RFATA), Ratio of 
Mean ofEarning to total Asset (&MEA), Ratio Standard deviation ofEarning to 
total Asset (RSEA), Log of total Asset (LA), Log ofMarket Value (LMV), dan 
Fraction ofEquity held by managerial insider (FRE). 

HasH penelitian ini menjelaskan bahwa pada uj i t parsial, secara individu 
faktor RF ATA, RSEA, dan LA berpengaruh positif secara signifikan pada Debt to 
Asset Ratio (DAR), sedangkan faktor LMV dengan koefisien regresi positif dan 
FRE dengan koefisien regresi negatif tidak berpengaruh secara signifikan pada 
Debt to Asset Ratio (DAR). Faktor Rasio net Fixed Asset to Total Asset (RFATA) 
mempunyai koefisien regresi terbesar, artinya rasio fIXed asset atau aktiva tetap 
mempunyai pengaruh terbesar pada Debt to Asset Ratio (DAR). 

Hasil penelitian dalam uji F dinyatakan bahwa secara bersama-sama faktor
faktor atau variabel bebas tersebut tidak berpengaruh pada Debt to Asset Ratio 
(DAR). Nilai koefisien determinasi adaIah 0,489, artinya sebesar 48,9 % Debt to 
Asset Ratio (DAR) dapat dijelaskan oleh RFATA, RSEA, LA, LMV, dan FRE, 
sedangkan si'SaDya sebesar 51,1 % dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya. 
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