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 DAFTAR No :…………………….. 
 

ABSTRAK 
SKRIPSI SARJANA EKONOMI ISLAM 

 
NAMA : JULIO SANTRI ADIRA 
NIM : 041211431036 
TAHUN PENYUSUNAN : 2016 

 
JUDUL: 

Pengaruh hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, ukuran dan umur 
perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi 
pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2012-2015. 
ISI: 

Struktur modal memiliki peran penting didalam pendanaan suatu 
perusahaan. Pengelolaan struktur modal yang baik akan berdampak pada harga 
saham suatu perusahaan sehingga nilai perusahaan tersebut bisa meningkat.. Indeks 
Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan salah satu indeks saham di Indonesia 
yang berisi jenis saham-saham berkriteria syariah dan dijadikan sebagai subyek 
penelitian. Adanya batasan yang mengatur mengenai rasio keuangan perusahaan 
berkategori syariah yang berkaitan dengan struktur modal di ISSI maka hal tersebut 
menarik untuk diteliti karena keputusan tersebut bertolak belakang dengan teori dan 
hasil penelitian sebelumnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel dependen yang 
digunakan adalah Profitabilitas perusahaan (ROE) sedangkan variabel independen, 
Short Term Debt to Equity (SDE), Long Term Debt to Equity (LDE) dan Variabel 
Kontrol yang digunakan yakni Ukuran Perusahaan (SIZE) dan Umur Perusahaan 
(AGE). Sampel penelitian adalah 25 perusahaan manufaktur bidang barang 
konsumsi yang memiliki posisi tetap di ISSI selama periode 2012-2015. Hasil uji T 
menyatakan bahwa SDE dan SIZE memiliki pengaruh signifikan terhadap 
Profitabilitas, sedangkan LDE dan AGE tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Profitabilitas. Hasil uji F menyatakan bahwa secara simultan hutang jangka pendek, 
hutang jangka panjang, ukuran dan umur yang dihitung dengan SDE, LDE, SIZE 
dan AGE berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur 
bidang barang konsumsi yang masuk perhitungan di Indeks Saham Syariah 
Indonesia (ISSI) Periode 2012-2015.  

 
 
Kata kunci: Hutang Jangka Pendek, Hutang Jangka Panjang, Ukuran 
Perusahaan, Umur Perusahaan. 
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ABSTRACT 
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NAME : JULIO SANTRI ADIRA 
NIM : 041211431036 
COMPOSED YEAR : 2016 

 
TITLE: 

The effect of short term debt, long term debt, firm size and firm age.on the 
profitability of consumer goods manufacture company in Indonesia Sharia Stock 
Indeks (ISSI) of period 2012-2015 
 
CONTENTS: 
 Capital Structure have an important role in funding companies. The good 
management of the capital structure will rise the profitability of the company. 
Indonesia Sharia Stock Indeks (ISSI) is one of the stock indeks in Indonesia that 
constitute of stocks which comply the sharia regulation and used as the subject of 
this research. The limitation which regulate on the companies sharia finansial rasio 
related to the capital structure in ISSI interests to be researched because the 
limitation opposed with the theory and previous study. The method used in this 
research is quantitative using multiple linear regression analysis. Variable 
dependent used in this research is Return On Equity (ROE) whilst variable 
independent used in this research are Short Term Debt to Equity (SDE), Long Term 
Debt to Equity (LDE), Firm Size, Firm Age. There are 25 consumer goods 
manufacture company used in this research which stays inside ISSI between 2012-
2015 period. The Result of t-test states SDE and SIZE have significance influence 
on profitability, whereas LDE and AGE did not have significance influence on 
profitability. Subsquently, the result of the F-test states that SDE, LDE, SIZE, AGE 
simultaneously have significant influence on the profitability of consumer goods 
manufacturing companies in Indonesia Sharia Stock Indeks within 2012-2015.  
 
 
Keywords: Short Term Debt, Long Term Debt, SIZE, AGE. 
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 العالية والتعليم التكنولوجية البحوث وزارة
 إيرالنغا جامعة االتجارية و اإلقتصادية كلية

 
 اإلسالمي اإلقتصاد :   شعبة  
 ......: التسجيل رقم 

 الملّخص
 اإلسالمي اإلقتصاد خَريج علمي بحث

 أديرا سانتري يوليو :            اسم    
 041211431036 :       القيّد رقم    
 م2016 :    اإلعداد سنة    

 :الموضوع

 المواد مجال الصناعية الشركة ربحية في األجل طويل ودين األجل قصير دين تأثير
 .م2015 – م2012 فترة (إي.س.س.إي) بإندونسيا الشريعة األسهام لمؤشر االستهالكية
 :المحتويات

 الشركة سهم سعر في أثر جديد رأسمالي هيكل إلدارة .الشركة في مهم دور رأسمالي لهيكل
 من (إي.س.س.إي) بإندونسيا الشريعة األسهام مؤشر .مرتفعة الشركة قيمة تكون أن حتى
 وكان الشريعة قيمة لها الذي األسهام أنواع على يتضمن الذي بإندونيسيا السهم مؤشر أحد

 تتعلق التي الشريعة المالية نسبة ينّظم الذي التحديد هناك .البحث موضوع  األسهام مؤشر
 القرار ألن بها لإلهتمام المثيرة االشياء الذي هي وها .إي.س.س.إي في رأسمالي بهيكل
 تحليل تقنية مع الكمي منهج هو المستخدم المنهج .السابقة البحث ونتائج بالنظرية يناقض
 العامل وأما (إي.أو.ر) الشركة ربحية هو المستخدم المستقل العامل .المتعدد الخطي االنحدار
 المساهمين لحقوق األجل طويل ودين (إي.د.س) المساهمين لحقوق األجل قصير ودين التابع

 من البحث عينة تتكون .وعمرها الشركة حجم هم المستخدمون السيطرة والعامل (إي.د.ل)
 .إي.س.س.إي في الثابتة المواقف لهم الذين االستهالكية المواد مجال صناعية شركة 25
 أثران لهما الشركة وحجم إي.د.س أن على ت اختبار نتائج تدل .م2015 – م2012 فترة

 والحجم األجل طويل ودين األجل قصير لدين أن على ف اختبار تدل .الربحية في كبيران
 ربحية في متزامن كبير أثر والعمر والحجم .إي.د.ل و .إي.د.س بـــــ المحسوبون  والعمر
 بإندونسيا الشريعة األسهام لمؤشر االستهالكية المواد مجال الصناعية الشركة

  .م2015 – م2012 فترة (إي.س.س.إي)

 .الشركة عمر الشركة، حجم األجل، قصير دين األجل، طويل دين : المهمة األلفاظ
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-

Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan 

No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

1. Konsonan Tunggal 

No. Arab Latin Keterangan  No. Arab Latin Keterangan 

 Tidak - ا 1
dilambangkan 16 ط ṭ 

t (dengan 
titik di 

bawahnya) 

 ẓ ظ b - 17 ب 2
z (dengan 

titik di 
bawahnya) 

 ‟ ع t - 18 ت 3

koma 
terbalik 

terletak di 
atas 

 ṡ s (dengan titik ث 4
di atasnya) 19 غ g - 

 - f ف j - 20 ج 5

 ḥ h (dengan titik ح 6
di bawahnya) 21 ق q - 

 - k ك kh - 22 خ 7

 - l ل d - 23 د 8

 ż z (dengan titik ذ 9
di atasnya) 24 م m - 

 - n ن r - 25 ر 10
 - w و z - 26 ز 11
 - h ه/ه s - 27 س 12
 Apostrof „ ء sy - 28 ش 13

 ṣ s (dengan titik ص 14
di bawahnya) 29 ي y - 

 ḍ d (dengan titik ض 15
di bawahnya) 
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2. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syiddah ( ) ditulis rangkap. 

Contoh: انه ditulis innahu 

3. Tā’marbūtah di akhir kata 

3.1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 

Contoh: جماعة ditulis jamā’ah. 

 .ditulis maktabah مكتبة 

3.2. Bila dihidupkan ditulis t 

Contoh: الجامعة ةمكتب  ditulis maktabatu’l-jāmi’ah. 

4. Vokal Panjang 

Fathah (baris di atas) di tulis ā, kasrah (baris di bawah) di tulis ī, serta dammah 

(baris di depan) ditulis dengan ū. Misalnya:  الناس  ditulis an-nās, 

 .ditulis al-muslimūn المسلمون  ,ditulis ar-rahīm الرحيم

5. Vokal Pendek yang Berurutan Dipisahkan dengan Tanda Pisah (-) 

  .ditulis syai-in qadīr شيءقدير
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6. Kata Sandang Alif+Lam 

Bila Alif + lam diikuti oleh huruf-huruf qamariyah yang terkumpul dalam kata  

عقمه وخف حجك ابغي  (alif, b, g, y, h, j, k, w, kh, f, “, q, m, t) ditulis al, misalnya : 

 ditulis al-muslimūn. Sedangkan bila diikuti oleh huruf المسلمون

syamsiyah (huruf hijaiyah selain huruf qamariyah), huruf lam diganti dengan 

huruf yang mengikutinya, misalnya: الرحمن ditulis ar-rahmān. 

7. Kata dam Rangkaian Frasa atau Kalimat, misalnya: 

Penghubung antar kata menggunakan tanda petik (‘), sedangkan penghubung 

dalam satu kata menggunakan tanda pisah (-). 

Contoh: بسم هللا الرحمن الرحيم dibaca bismi’l-Lāhi’r-rahmāni’r-rahīm. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perusahaan yang telah go public bertujuan meningkatkan kemakmuran 

pemilik atau para pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. 

Peningkatan nilai perusahaan dilakukan dengan menyerahkan pengelolaan 

perusahaan kepada para professional yang bertanggung jawab mengelo la 

perusahaan yang disebut manajer. Para manajer yang diangkat oleh para 

shareholder dan diharapkan bertindak atas nama shareholder, yakni 

memaksimumkan profitabilitas. Profitabilitas perusahaan menjadi aspek penting 

yang harus diperhatikan oleh seorang manajer. Karena dari profitabilitas itulah 

sebuah perusahaan dapat melanjutkan keberlangsungan bisnis, investasi dan 

ekspansi bisnis perusahaan. 

 Perusahaan untuk mencapai keuntungan yang diharapkan, memerlukan 

dana untuk keperluan operasi dan investasi. Kebutuhan dana bagi perusahaan yang 

telah go public dapat diperoleh baik secara internal dengan menahan laba atau 

menggunakan dana eksternal seperti menerbitkan surat berharga berupa hutang 

obligasi dan saham atau melalui hutang pada lembaga keuangan. Namun berbagai 

pertimbangan perlu diperhatikan dalam memenuhi dana tersebut antara lain risiko 

yang mungkin dihadapi apabila modal tersebut dari hutang atau menerbitkan 

saham. Pertimbangan yang lain adalah kondisi ekonomi.  

 Pada kondisi ekonomi baik, perusahaan yang porsi penggunaan hutang lebih 

besar dibandingkan dengan modal sendiri mampu menghasilkan laba bagi 
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pemegang saham lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang porsi 

penggunaan utangnya lebih kecil dibandingkan modal sendiri. Sebaliknya, pada 

kondisi ekonomi buruk, perusahaan yang porsi pengunaan utangnya lebih besar 

dibandingkan dengan modal sendiri akan menghasilkan laba bagi pemegang saham 

lebih kecil daripada perusahaan yang porsi penggunaaan utangnya lebih kecil 

dibandingkan modal sendiri. Sudana (2009: 207) 

 Perusahaan dapat saja melakukan pendanaan eksternal dengan berhutang 

pada lembaga keuangan, namun perlu mempertimbangkan beberapa hal 

diantaranya risiko apabila berhutang. Salah satu risiko tersebut adalah risiko 

pembayaran pokok  hutang dan interest. Seperti halnya peringatan Allah SWT 

dalam Quran Surat Al Luqman : 34 :   

 

  

 

'Inna Allāha `Indahu `Ilmu As-Sā`ati Wa Yunazzilu Al-Ghaytha Wa Ya`lamu Mā 

Fī Al-'Arĥāmi Wa Mā Tadrī Nafsun Mādhā Taksibu Ghadāan Wa Mā Tadrī 

Nafsun Bi'ayyi 'Arđin Tamūtu 'Inna Allāha `Alīmun Khabīrun 

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang 

Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada 

dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa 

yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di 
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bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal."  

(Departemen Agama RI, 2012:414) 

 Dari ayat tersebut maka risiko dalam perusahaan adalah hal pasti, dan tugas 

manusia adalah mengelola bagaimana risiko dapat diminimalisir dengan suatu 

perencanaan yang matang. Terkait dengan ayat tentang hutang tersebut 

mengisyaratkan bahwa siapapun yang berhutang harus bisa mengelola dengan baik. 

Dalam konteks perusahaan, diharapkan perusahaan tetap mempunyai kemampuan 

dalam menghasilkan laba (profitabilitas) meskipun dalam keadaan berhutang.   

 Hutang dalam Islam tidak haram, namun perlu dibatasi penggunaannya. 

Rasullullah bahkan pernah berhutang, baik untuk beliau sendiri atau untuk Negara. 

Asalkan tidak adanya bunga yang menjurus terhadap riba. Seperti yang dijelaskan 

oleh firman Allah didalam Alquran Surat Al-Baqarah 275 : 

 

 

 

 

Al-Ladhīna Ya'kulūna Ar-Ribā Lā Yaqūmūna 'Illā Kamā Yaqūmu Al-Ladhī 

Yatakhabbaţuhu Ash-Shayţānu Mina Al-Massi Dhālika Bi'annahum Qālū 'Innamā 

Al-Bay`u Mithlu Ar-Ribā Wa 'Aĥalla Allāhu Al-Bay`a Wa Ĥarrama Ar-Ribā Faman 

Jā'ahu Maw`ižatun Min Rabbihi Fāntahá Falahu Mā Salafa Wa 'Amruhu~ 'Ilá 

Allāhi Wa Man `Āda Fa'ūlā'ika 'Aşĥābu An-Nāri Hum Fīhā Khālidūna 
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Artinya : "275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila . Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka 

berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang 

yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 

mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 

mereka kekal di dalamnya." 

(Departemen Agama RI, 2012:47) 

 Ayat tersebut menjelaskan bahwa hutang dalam Islam dihalakan, asalkan 

tidak mengandung riba. Meskipun dalam Islam hutang diperbolehkan, dalam 

perspektif perusahaan harus ada keseimbangan yang sehat antara pembiayaan 

berbasis hutang dan berbasis ekuitas. Dalam aturan syariah di Indonesia fatwa DSN 

No.20/2001, telah diatur bahwa emiten saham yang dinyatakan syariah wajib 

memenuhi kriteria dalam struktur keuangannya, maksimum rasio total hutang 

ribawi yang berbasis bunga dibanding dengan total aset tidak lebih dari 45%, 

sehingga dari aturan ini disimpulkan bahwa meskipun berhutang dibolehkan namun 

tetap harus dibatasi penggunaannya. 

 Menurut Baridwan (2000:220,365) hutang dalam perusahaan terdiri dari 2 

jenis hutang, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Dalam 

keputusan struktur modal perusahaan manufaktur, hutang jangka pendek 

merupakan sumber pembiayaan perusahaan yang jatuh temponya kurang dari atau 
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sama dengan satu tahun. Hutang tersebut biasanya digunakan untuk mendanai 

kegiatan operasional perusahaan. sedangkan, hutang jangka panjang merupakan 

salah satu sumber modal eksternal yang digunakan untuk membiayai kegiatan 

investasi guna mendapatkan keuntungan dimasa mendatang. Menurut Sudana 

(2009:208) penggunaan hutang dalam pembelanjaan investasi perusahaan dapat 

mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas modal yang 

dipergunakan (Return On Equity atau ROE).  

 Hutang jangka pendek merupakan sumber pembiayaan perusahaan yang 

jatuh temponya kurang dari atau sama dengan satu tahun dan biasanya digunakan 

untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan. Walaupun jumlahnya tidak 

sebesar hutang jangka panjang, tetapi perusahaan harus tetap berhati-hati. Hal 

tersebut dapat diartikan perusahaan dapat menggunakan hutang sebanyak-

banyaknya karena dapat meningkatkan profitabilitas dengan cara penghematan 

pajak. Menurut trade-off theory yang diungkapkan oleh Myers (2001), perusahaan 

akan berutang sampai pada tingkat hutang tertentu atau optimal, dimana 

penghematan pajak dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan. 

Perusahaan-perusahaan yang profitabilitasnya tinggi tentu akan berusaha 

mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan rasio utangnya, sehingga bunga 

hutang tersebut akan mengurangi pajak.  

 Total hutang adalah gabungan hutang jangka pendek dan hutang jangka 

panjang. Dengan gabungan hutang jangka pendek dan jangka panjang tersebut 

maka akan membuat beban perusahaan semakin tinggi. Tetapi tingginya beban 

tersebut dapat digunakan untuk menurunkan pajak perusahaan, hal tersebut yang 
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menjadikan keuntungan. Tetapi tingginya beban bunga yang akan ditanggung oleh 

perusahaan selain mengganggu profitabilitas akibat beban yang tinggi, juga dapat 

menimbulkan resiko yang cukup besar bagi perusahaan ketika perusahaan tidak 

mampu membayar kewajiban tersebut pada saat jatuh tempo, sehingga akan 

mengganggu kontinuitas operasi perusahaan tahun berikutnya. 

Semakin besar suatu perusahaan hal ini berarti semakin besarnya total asset 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan, dimana hal ini menyebabkan kemudahan bagi 

perusahaan untuk memproduksi barang dalam jumlah massal, yang menyebabkan 

meningkatnya jumlah produk perusahaan, dimana hal ini akan menurunkan biaya 

yang dikeluarkan perusahaan, sehingga hal ini akan meningkatkan profit dari 

perusahaan .  

Semakin lama berdirinya suatu perusahaan, hal ini akan berdampak pada 

semakin tingginya learning process suatu perusahaan, sehingga hal ini akan 

menyebabkan semakin mapannya suatu organisasi dalam kegiatan operasional. 

Oleh karena itu, perusahaan yang lebih lama berdiri akan memiliki profitabil itas 

yang lebih baik daripada perusahaan yang baru berdiri.  

Perusahaan manufaktur adalah contoh sebuah perusahaan yang melakukan 

hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang, dimana hutang jangka pendek 

digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional bisnis 

perusahaan contohnya yakni hutang dagang, dimana perusahaan melakukan hutang 

atas bahan baku produksi terhadap supplier untuk menambah kapasitas produksi 

dengan tujuan menambah profitabilitas perusahaan tersebut. Sedangkan hutang 
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jangka panjang digunakan oleh perusahaan manufaktur untuk melakukan investas i 

jangka panjang contohnya yakni ekspansi bisnis untuk pembukaan pabrik baru di 

lain tempat, pembukaan kantor penjualan cabang, dengan harapan memperoleh 

profitabilitas di masa mendatang. Bidang produksi barang konsumsi adalah sub-

sektor perusahaan manufaktur yang melakukan kegiatan produksi barang-barang 

konsumsi atau habis pakai, penelitian ini akan meneliti bidang produksi barang 

konsumsi karena bidang ini memiliki perputaran produksi tinggi, dan memilik i 

hutang dagang oleh perusahaan juga tinggi sehingga dirasa memiliki klasifikas i 

yang baik untuk dijadikan objek penelitian untuk mengetahui hutang jangka pendek, 

atau hutang jangka panjang yang lebih berpengaruh terhadap profitabil itas 

perusahaan manufaktur bidang produksi barang konsumsi yang terdaftar di Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2012 hingga 2015. 

 Penelitian mengenai pengaruh hutang jangka pendek dan hutang jangka 

panjang terhadap kinerja keuangan perusahaan telah dilakukan sebelumnya oleh 

Ewayed (2014). Abdullah Ewayed meneliti tentang Pengaruh struktur modal 

terhadap kinerja keuangan perusahaan di Negara Saudi arabia. Sebagai variabel 

independen ada STD (short term debt) atau hutang jangka pendek, LTD (long term 

debt) atau hutang jangka panjang dan TD (total debt) atau total hutang. Variabel 

dependen adalah ROA (return on assets) dan ROE (return on equity). Dan ukuran 

perusahaan sebagai variabel kontrol. Hasil yang didapat adalah STD, LTD, TD 

berpengaruh signifikan terhadap ROA dan hanya LTD yang berpengaruh terhadap 

ROE. Serta, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.  
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 Oyesola (2009), menggunakan variabel independen liabilities ratio, long 

term debt ratio, short term debt ratio, dan participiation of equity berpengaruh 

terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Hasil yang didapat adalah struktur 

modal tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, hanya short term debt 

atau hutang jangka pendek saja yang berpengaruh terhadap ROA sebagai tolak ukur 

dari profitabilitas. 

 Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya memiliki kecenderungan 

perbedaan hasil penelitian, profitabilitas dipengaruhi signifikan oleh hutang jangka 

panjang, namun di beberapa penelitian hutang jangka pendek yang berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. Dari penelitian-penelitian terdahulu disimpulkan 

bahwa hasil penelitian tidak konsisten karena perbedaan situasi dan kondisi pasar 

saham di setiap negara. Sehingga penelitian ini layak dilakukan di Indonesia 

Shariah Stock Index untuk mengetahui apakah regulasi yang diterapkan pemerintah 

sudah cocok untuk pasar saham di Indonesia. 

 Pada pembahasan struktur modal konvensional menyatakan bahwa hutang 

memiliki manfaat yang besar dan memaksimalkan hutang dapat meningka tkan 

harga saham. Namun dalam Islam, penggunaan hutang berbasis ribawi dibatasi 

sampai pada total rasio sebesar 45 persen terhadap aset yang dimilikinya. Ilmu 

Ekonomi Islam telah mengatur adanya ketentuan kadar tertentu terhadap hutang 

perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan dengan saham syariah. Hutang 

memiliki manfaat yang besar dalam struktur modal perusahaan sehingga hutang 

yang tinggi akan menaikkan harga saham. Namun pada kenyataanya, perusahaan 

yang masuk didalam Indonesia Shariah Stock Index (ISSI) dilarang menggunaan 
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rasio hutang yang tinggi terhadap struktur modal perusahaan. Selain itu, 

penggunaan hutang harus disertai dengan adanya tangible asset yang menyerta i 

hutang tersebut pada struktur modalnya (Ahmed, 2007:15). Perbedaan antara teori 

struktur modal yang dipelajari dengan ketentuan struktur modal di Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) menjadi alasan untuk meneliti lebih jauh mengena i 

pengaruh struktur modal terhadap perusahaan manufaktur yang listing di ISSI. 

 Dari uraian diatas maka skripsi ini membahas mengenai “Pengaruh Hutang 

Jangka Pendek, Hutang Jangka Panjang, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan 

Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Bidang Barang Konsumsi Pada 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2012-2015” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, ukuran perusahaan 

dan umur perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap profitabil itas 

perusahaan?  

2. Apakah hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, ukuran perusahaan 

dan umur perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap profitabil itas 

perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengatahui apakah profitabilitas perusahaan dipengaruhi oleh 

hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, ukuran perusahaan dan umur 

perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 
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 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan perusahaan dalam 

menentukan struktur modal yang paling efisien bagi perusahaan. 

2. Bagi pemerintah 

 Hasil penlitian ini dapat dijadikan sebagai sarana penetapan kebijakan 

terkait regulasi permodalan perusahaan 

3. Bagi akademisi 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penulisan 

karya tulis/penelitian selanjutnya sekaligus menjadi tambahan wawasan di 

bidang Keuangan Syariah khususnya pada manajemen struktur modal.   

4. Bagi penelitian selanjutnya 

 Sebagai rujukan untuk melakukan studi lebih lanjut terkait hubungan 

struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

  Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membagi ke dalam lima 

bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisi latar belakang penelitian struktur modal dan 

pengaruhnya terhadap profitabilitas perusahaan, rumusan masalah mengena i 

pengaruh hutang jangka pendek dan hutang panjang terhadap profitabil itas 

perusahaan manufaktur, tujuan penelitian struktur modal perusahaan, manfaat 

penelitian pada para akademisi, stakeholders, dan masyarakat  serta sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
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  Bab ini menjelaskan semua teori yang berkenaan dengan struktur modal dan 

profitabilitas, penelitian-penelitian mengenai struktur modal dan profitabil itas 

terdahulu, hipotesis dan model analisis serta kerangka berfikir. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Pada bagian ini memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa pendekatan penelitian kuantitatif explanatory, 

identifikasi variabel independen dan depended, definisi operasi variabel, jenis dan 

sumber data sekunder kuantitatif, prosedur pengumpulan data dokumentasi online, 

dan juga teknik analisis regresi linier berganda. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Memaparkan mengenai gambaran umum mengenai subjek dan objek 

penelitian, deskripsi hasil penelitian hubungan antara struktur modal dan 

profitabilitas perusahaan, analisis model dan juga pembahasan. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

  Berisi kesimpulan hasil pembahasan struktur modal dan profitabilitas yang 

telah dipaparkan, dan saran-saran yang dipandang perlu berkenaan dengan hasil 

pembahasan skripsi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Landasan Syariah Dalam Bermuamalah 

 Seorang Muslim dalam kesehariannya wajib memenuhi prinsip-prinsip 

syariah yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT. Islam sebagai din yang 

komprehensif (syumul) dalam ajaran agama dan norma mengatur seluruh aktivitas 

manusia disegala bidang (Huda dan Nasution, 2007:17). Islam juga merupakan 

agama yang sempurna dan mempunyai sistem sendiri dalam menghadapi masalah 

kehidupan, baik yang bersifat materiil maupun non materiil (Huda dan Nasution, 

2007:1). Secara umum, ajaran Islam terdiri dari konsep aqidah (faith dan belief), 

konsep syariah (practice dan activities), dan konsep akhlaq (moralities dan 

ethics). Konsep syariah diantaranya mengandung, landasan ibadah dan muamalah.  

 Islam sudah mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, 

dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam 

menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun 

sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai islam. Ajaran muamalah akan 

menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Muamalah 

mengajarkan manusia untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik 

(Nafik, 2009:19). 

 Seorang Muslim dalam kegiatan bermuamalahnya tidak boleh 

memisahkan antara urusan ekonomi dari nilai-nilai agama, karena dengan 
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mengabaikan prinsip-prinsip syariah maka kegiatan ekonomi akan menjadi 

tinpang dan kapitalis, dimana kesenjangan sosial ada dimana-mana. Sistem 

ekonomi seperti ini sangat dihindari dalam sistem ekonomi Islam, karena sistem 

eknomi Islam mengutamakan kesejahteraan bersama dan pemerataan ekonomi 

daripada eksploitasi sumber daya alam oleh satu atau dua individu saja. 

 Sistem ekonomi Islam menghendaki terpenuhinya kebutuhan semua  

orang, pembagian pendapatan dan kekayaan yang adil, serta pemberian 

kesempatan kerja sehingga setiap individu mendapatkan haknya  sesuai dengan 

kontribusi masing-masing.  Islam juga mencegah terjadinyan eksploitasi individu 

oleh individu lain atau eksploitasi sumber daya alam. Semua aktivitas 

perekonomian harus dijalankan  berdasarkan prinsip kemaslahatan dan menjauhi 

kemudaratan baik di dunia maupun akhirat (Nafik, 2009:22). 

 Selain itu, dasar syariah dalam bermuamalah juga didukung oleh sebuah 

kaidah fikih, seperti yang telah disebutkan oleh DSN-MUI dalam Fatwa No. 

40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan 

Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, yaitu: “Pada dasarnya, segala bentuk 

mu’amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”   

2.1.2 Teori Struktur Modal 

 Menurut Brigham dan Houston (2011:115), struktur modal merupakan 

struktur yang akan memaksimalkan harga saham. Struktur modal merupakan 

bauran atau perpaduan dari utang jangka panjang, saham preferen dan saham 

biasa (saham biasa dan laba ditahan) yang dikehendaki perusahaan dalam struktur 

modalnya.  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH HUTANG JANGKA ... JULIO SANTRI ADIRA



 14 

Struktur modal berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang suatu 

perusahaan yang diukur dengan perbandingan utang jangka panjang dengan 

modal sendiri. Teori struktur modal menjelaskan apakah kebijakan pembelanjaan 

jangka panjang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Biaya modal perusahaan, 

dan harga pasar saham perusahaan. (Sudana: 2011,143) 

Struktur modal perusahaan erat kaitannya dengan aktivitas pendanaan 

perusahaan, setiap perusahaan mempunyai bemacam-macam cara agar dapat 

melakukan aktivitas perusahaan sehari-hari. Utamanya menggunakan sumber 

dana dari dalam (internal), tetapi dengan semakin meningkatnya aktivitas 

perusahaan maka penggunaan sumber dana internal pun tidak bisa mencukupi, 

sehingga perusahaan harus menggunakan pendanaan eksternal, yang di dalamnya 

termasuk hutang. Menurut Baridwan (2000:220,365) hutang terbagi atas 2 jenis, 

yaitu :  

1. Hutang jangka pendek  

Yaitu hutang atau kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu 

satu tahun. Ada beberapa jenis hutang jangka pendek antara lain:  

 a. Hutang dagang ( Account Payble) adalah hutang yang timbul 

karena perusahaan melakukan pembelian barang atau jasa, dan harus 

dibayarkan kepada pemasok. 

 b. Hutang wesel atau promes adalah hutang yang timbul dan 

dibayarkan atas dasar janji tertulis, dibayarkan pada tanggal yang 

tertulis dikemudian hari.  
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 c. Beban-beban yang harus dibayar (Accrual liabilities) adalah 

hutang yang timbul atas beban-beban yang telah terjadi, tapi belum 

dibayar karena belum masa jatuh tempo. Yang termasuk dalam 

kelompok ini adalah utang gaji dan upah, utang komisi, dan utang 

bunga.   

 d. Hutang jangka panjang yang sudah jatuh tempo terdapat 

beberapa hutang jangka panjang dan wesel bayar jangka panjang yang 

harus dibayar secara angsuran. Bagian dari hutang jangka panjang 

yang jatuh tempo atau harus dibayar dalam waktu 12 bulan, harus 

digolongkan sebagai hutang jangka pendek. Jumlah ini tidak termasuk 

jumlah beban bunga yang harus dibayar karena beban bunga ini akan  

dibukukan dalam akun hutang bunga.  

 e. Hutang deviden adalah kewajiban perusahaan kepada para 

pemegang sahamnya untuk membayar di masa mendatang dalam 

berbagai bentuknya, baik kas, surat berharga atau saham.   

 f. Hutang deposit pelanggan timbul karena perusahaan 

mengharuskan pelanggan untuk membayar sejumlah uang sebagai 

jaminan atas harta dan perusahaan mempunyai kewajiban untuk 

mengembalikan uang ini kepada pelanggan pada kondisi tertentu   

2. Hutang jangka panjang 

Hutang Jangka Panjang yaitu hutang yang jatuh temponya lebih dari 

satu tahun atau satu periode akuntansi. Jatuh temponya dapat terjadi 

dalam 1,5 tahun atau 2 tahun, 5 tahun atau lebih dari itu.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Ewayed (2014) mengukur tingkat hutang 

jangka pendek dan hutang jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan 

dengan membandingkan antara hutang dengan ekuitas perusahaan tersebut, 

berikut adalah formulasi yang digunakan oleh ewayed untuk mengukur tingkat 

hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang : 

Hutang jangka pendek = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔  𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎  𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘  𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑎𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

……..……...(2.1) 

Hutang jangka panjang = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔  𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎  𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑎𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

……….…(2.2) 

Struktur modal merupakan kebijakan dalam mengambil keputusan 

pembiayaan perusahaan karena secara langsung berakibat terhadap biaya modal, 

keputusan investasi dan meningkatkan nilai perusahaan. Seorang manajer pada 

saat tertentu menetapkan struktur modal yang ditargetkan, yang mungkin 

merupakan struktur yang optimal, tapi target tersebut dapat berubah dari waktu ke 

waktu. Kombinasi struktur modal yang optimal tidak pernah berupa angka yang 

pasti, sehingga manajer harus dapat menentukan sendiri kebijakan struktur modal 

yang optimal bagi perusahaan.   

Struktur modal merupakan hal penting dalam sebuah perusahaan, dimana 

didalamnya terdapat perpaduan antara utang beserta ekuitas atau biasa diartikan 

sebagai perimbangan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing terdiri 

dari utang jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan modal sendiri 

terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan 

perusahaan. Besar kecilnya struktur modal akan menentukan profitabilitas, 

sehingga struktur modal menjadi masalah penting dalam pengambilan keputusan 

mengenai pembelanjaan perusahaan. Struktur modal dapat diukur dengan 
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beberapa teori. Konsep teori yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian 

masalah tersebut sangat banyak dan bermacam-macam cara pandangnya terhadap 

masalah dan pemecahannya, sehingga teori- teori tersebut perlu diimplementasikan 

ke dalam praktek maupun kasus-kasus tertentu yang berkaitan.  

2.1.2.1 Teori Trade Off 

Teori ini ditemukan oleh Modigliani dan Miller (1963) dalam 

penelitiannya mereka yang menganalisis model keputusan struktur dengan pajak, 

di mana pembayaran bunga atas hutang digunakan sebagai perisai untuk 

menghindari pembayaran pajak. Perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat 

hutang tertentu, dimana penghematan pajak (Tax Shields) dari tambahan 

hutangsama dengan biaya kesulitan keuangan (Financial Distress) (Myers, 

2001:18). Konsep utama teori trade off adalah menyeimbangkan manfaat dan 

biaya dari penggunaan utang dengan biaya kebangkrutan dan biaya keagenan 

dalam struktur modal.  

Teori ini membahas tentang hubungan antara struktur modal dengan nilai 

perusahaan. Dalam kenyataannya, terdapat hal-hal yang membuat perusahaan 

tidak bisa menggunakan utang sebanyak-banyaknya. Model trade-off 

mengasumsikan bahwa struktur modal perusahaan merupakan hasil trade-off dari 

keuntungan pajak dengan menggunakan utang dengan biaya yang akan timbul 

sebagai akibat penggunaan utang tersebut.  

Berdasarkan kerangka teori trade-off yang diungkapkan Myroshchenko 

(2004) bahwa tingkat hutang perusahaan dipengaruhi oleh tingkat penghematan 

pajak dan tingkat resiko yang ditimbulkan akibat bertambahnya hutang, sehingga 
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tingkat hutang yang optimal adalah tingkat hutang yang keuntungan dan resiko 

yang ditimbulkan akibat hutang berada pada posisi yang seimbang. 

Pada dasarnya, teori trade-off terbagi menjadi dua, yaitu dynamic trade-off 

dan static trade-off. Teori static trade-off mengasumsikan bahwa lingkungan 

eksternal dalam kondisi tetap (tidak berubah), sehingga untuk mencapai tingkat 

hutang yang optimal perusahaan hanya mempertimbangkan antara keuntungan 

memakai hutang (perlindungan dari pajak) dan biaya financial distress (resiko 

gagal bayar terhadap hutang). Perusahaan akan meningkatkan hutang apabila 

tingkat resiko gagal bayar masih rendah dan sebaliknya,perusahaan akan 

menurunkan tingkat hutangnya dan menggunakan ekuitas ketika perusahaan 

menganggap bahwa tingkat resiko gagal bayar mereka terlalu tinggi. 

Teori dynamic trade-off memandang bahwa faktor- faktor eksternal seperti 

permintaan akan produk, perubahan harga, biaya penerbitan saham dan 

sebagainya, memberikan andil dalam penentuan tingkat hutang yang opt imal, 

sehingga apabila terjadi perubahan baik faktor internal ataupun faktor eksternal 

akan menyebabkan perubahan tingkat hutang yang optimal pula. Pada teori ini, 

adjustment cost menjadi inti pemikiran. Tidak adanya adjustment cost , 

menyebabkan perusahaan dapat dengan mudah menurunkan hutang dan 

meningkatkan ekuitas saham. Namun, adanya adjustment cost menyebabkan 

adanya penundaan dalam menentukan tingkat hutang yang optimal, sehingga 

perusahaan akan menunggu kondisi disaat kepemilikan tingkat hutang yang 

optimal mempunyai keuntungan yang lebih besar daripada adjustment cost. 
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Secara umum, teori trade-off menjelaskan bahwa peningkatan tingkat 

hutang akan meningkatkan nilai pasar karena hutang akan memberikan 

keuntungan berupa penghematan terhadap pajak. Selain memberi keuuntungan 

berupa penghematan pajak, hutang juga akan menambah beban tetap perusahaan 

berupa beban bunga. Keseimbangan antara keuntungan dan beban yang diterima 

perusahaan harus dijaga agar nilai perusahaan mencapai titik optimal. 

Ambarwati (2010:49) didalam bukunya menjelaskan bahwa model trade 

off theory dikembangkan oleh Baxter (1967), Kraus dan Litzenberg (1973) serta 

Kaaro (2002). Mereka yang mencoba menguji pendapat Mondigliani Miller yang 

menghubungkan asumsi-asumsi M&M dengan biaya kebangkrutan (Financial 

Distress) dimana hal tersebut dapat meningkat sebanding dengan leverage yang 

digunakan:  

a. Pada tingkat leverage rendah manfaat penghematan pajak akibat 

penggunaan hutang dapat melebihi biaya kebangkrutan perusahaan.  

b. Pada tingkat leverage tinggi biaya kebangkrutan bisa melebihi manfaat 

penghematan pajak akibat penggunaan utang tersebut.   

c. Semakin besar penggunaan hutang maka semakin besar pula 

keuntungan akibat utang tersebut, namun PV (Present Value) biaya 

financial distress dan agency juga besar, bahkan lebih besar.   

Esensi trade-off theory dalam struktur modal adalah menyeimbangkan 

manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan utang. Sejauh 

manfaat lebih besar, tambahan utang masih diperkenankan. Apabila pengorbanan 

karena penggunaan utang sudah lebih besar, maka tambahan utang sudah tidak 
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diperbolehkan. Trade-off theory telah mempertimbangkan berbagai faktor seperti 

corporate tax, biaya kebangkrutan, dan personal tax, dalam menjelaskan mengapa 

suatu perusahaan memilih struktur modal tertentu. Biaya kebangkrutan tersebut 

bisa cukup signifikan. Biaya tersebut terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu:  

a) Biaya Langsung  

Yaitu, biaya yang dikeluarkan untuk membayar biaya administrasi, 

biaya pengacara atau biaya lainnya yang sejenis.  

b) Biaya Tidak Langsung 

Yaitu, biaya yang terjadi karena dalam kondisi kebangkrutan, 

perusahaan lain atau pihak lain tidak mau berhubungan dengan 

perusahaan secara normal. Misalnya supplier tidak akan mau memasok 

barang karena mengkhawatirkan kemungkinan tidak akan membayar.  

Biaya lain dari tingginya utang adalah peningkatan biaya keagenan 

(agency cost) antara pemegang utang dengan pemegang saham karena potensi 

kerugian yang dialami oleh pemegang utang dalam meningkatkan pengawasan 

terhadap perusahaan. Pengawasan bisa dilakukan dalam bentuk biaya-biaya 

monitoring (Persyaratan yang lebih ketat) dan bisa dalam bentuk kenaikan tingkat 

bunga.  

Teori trade-off memprediksi hubungan positif antara struktur modal 

dengan nilai perusahaan dengan asumsi keuntungan pajak masih lebih besar dari 

biaya kepailitan dan biaya keagenen. Pada intinya teori trade-off menunjukkan 

bahwa nilai perusahaan dengan utang akan semakin meningkat dengan 

meningkatnya pula tingkat utang. Penggunaan utang akan meningkatkan nilai 
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perusahaan tetapi hanya pada sampai titik tertentu. Setelah titik tersebut, 

penggunaan utang justru menurunkan nilai perusahaan.  

2.1.2.2 Pecking Order Theory 

Pada tahun 1961, seorang akademisi Donald Donaldson melakukan 

pengamatan terhadap perilaku struktur modal perusahaan Amerika Serikat. 

Pengamatannya menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai keuntungan 

tinggi ternyata cenderung menggunakan utang yang lebih rendah. Pada tahun 

1984, Myers dan Majluf mengemukakan mengenai teori pecking order, mereka 

menetapkan suatu urutan keputusan pendanaan dimana para manajer pertama kali 

akan memilih untuk menggunakan laba ditahan, kemudian utang, dan modal 

sendiri eksternal sebagai pilihan terakhir.  

Pecking order theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai urut-

urutan preferensi dalam memilih sumber pendanaan. Perusahaan-perusahaan yang 

profitable umumnya meminjam dalam jumlah yang sedikit. Hal tersebut 

disebabkan karena mereka memerlukan external financing yang sedikit. 

Perusahaan–perusahaan yang kurang profitable cenderung mempunyai utang yang 

lebih besar karena alasan dana internal yang tidak mencukupi kebutuhan dan 

karena utang merupakan sumber eksternal yang disukai. Dana eksternal lebih 

disukai dalam bentuk utang daripada modal sendiri karena pertimbangan biaya 

emisi utang jangka panjang yang lebih murah dibanding dengan biaya emisi 

saham.  

Teori pecking order bisa menjelaskan alasan perusahaan mencapai tingkat 

keuntungan yang tinggi justru mempunyai tingkat utang yang lebih kecil. Tingkat 
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utang yang kecil tersebut tidak dikarenakan perusahaan yang menargetkan tingkat 

utang yang kecil, tetapi karena mereka tidak begitu membutuhkan dana eksternal. 

Tingkat keuntungan yang tinggi menjadikan dana internal mereka cukup untuk 

mendanai kebutuhan investasi perusahaan.  

Model asymmetric information signaling menyatakan bahwa tingkat 

informasi yang berbeda antara insiders/pihak manajemen dan Outsiders/ pihak 

pemodal (pihak manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak daripada 

pihak pemodal) sedemikian rupa hingga insiders bertindak sebagai penyampai 

informasi mengenai nilai perusahaan pada outsiders. Informasi tersebut mengenai 

prospek dan risiko perusahaan. Model tersebut memprediksi bahwa perubahan 

bauran antara utang dan modal sendiri suatu perusahaan memuat informasi 

mengenai nilai saham.  

Secara singkat teori ini menyatakan bahwa: (a) Perusahaan menyukai 

internal financing (pendanaan dari hasil operasi perusahaan berwujud laba 

ditahan), (b) Apabila pendanaan dari luar (eksternal financing) diperlukan, maka 

perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dulu, yaitu 

dimulai dengan penerbitan obligasi, kemudian diikuti oleh sekuritas yang 

berkarakteristik opsi (seperti obligasi konversi), baru akhirnya apabila masih 

belum mencukupi, saham baru diterbitkan. Sesuai dengan teori ini, tidak ada suatu 

target debt to equity ratio, karena ada dua jenis modal sendiri, yaitu internal dan 

eksternal. Modal sendiri yang berasal dari dalam perusahaan lebih disukai 

daripada modal sendiri yang berasal dari luar perusahaan. Menurut Myers (2006) 

perusahaan lebih menyukai penggunaan pendanaan dari modal internal, yaitu dana 
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yang berasal dari aliran kas, laba ditahan dan depresiasi. Urutan penggunaan 

sumber pendanaan dengan mengacu pada packing order theory adalah: internal 

fund (dana internal), debt (hutang), dan equity (modal sendiri) (Kaaro, 2003:53) 

Dana internal lebih disukai karena 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. Dana eksternal lebih disukai dalam bentuk 

hutang daripada modal sendiri karena dua alasan. Pertama adalah pertimbangan 

biaya emisi. Biaya emisi obligasi lebih murah dari biaya emisi saham baru 

(Husnan, 2006:325), hal ini disebabkan karena penerbitan saham baru akan 

menurunkan haraga saham lama. Kedua, manajer khawatir kalau penerbitan 

saham baru akan ditafsirkan sebagai kabar buruk oleh pemodal, dan membuat 

harga saham akan turun. Hal ini disebabkan antara lain oleh kemungkinan adanya 

informasi asimetrik antara pihak manajemen dengan pihak pemodal.  

2.1.3 Profitabilitas 

 Dalam Ekonomi Islam, umat dianjurkan bekerja atau melakukan aktivitas 

untuk memenuhi kebutuhan dan menghasilkan laba atau profitabilitas untuk 

tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana perintah Allah SWT 

dalam QS Al Hasyr ayat 18: 

 

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Attaqū Allaha Wa Ltanžur Nafsun Mā Qaddamat 
Lighadin Wa Attaqū Allaha 'Inna Allāha Khabīrun Bimā Ta`malūna 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH HUTANG JANGKA ... JULIO SANTRI ADIRA



 24 

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 
esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan." 
(Departemen Agama RI, 2012:548) 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri (Sartono, 

2011:31). Rasio profitabilitas dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan 

aktiva perusahaan (Husnan, 1997:27). Profitabilitas menjadi begitu penting untuk 

mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien atau 

tidak. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba 

yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. 

 Profitabilitas merupakan gambaran dari kinerja manajemen dalam 

mengelola perusahaan. Menurut beberapa ahli pengertian profitabilitas, antara 

lain:  

 a. Menurut Helfert (2003:126), "profitability is the effectiveness with 

which management has employed both the total assets and the net assets 

as recorded on the balance sheet”.  

 b. Menurut Greuning (2005:29), profitabilitas adalah suatu indikasi atas 

bagaimana margin laba suatu perusahaan berhubungan dengan penjualan, 

modal rata-rata, dan ekuitas saham biasa rata-rata”.  

 Berdasarkan bebarapa pengertian dari para ahli sebelumnya maka dapat 

disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Ukuran profitabilitas perusahaan dapat berbagai macam, 
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seperti laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian invetasi atau aset, dan 

tingkat pengembalian ekuitas pemilik.  

 Berikut adalah beberapa pengukuran profitabilitas menurut Brigham dan 

Houston (1999:89): 

1. Marjin laba atas penjualan, dihitung dengan membagi laba bersih dengan 

penjualan. Apabila marjin laba dibawah rata – rata industi sebesar 5%. Hal 

ini terjadi karena biaya terlalu tinggi. Biaya yang tinggi ini umumnya 

terjadi karena operasi berjalan secara tidak efisien. Namun, rendahnya 

marjin laba juga diakibatkan oleh besarnya penggunaan utang. Oleh 

karena itu, jika terdapat dua perusahaan yang memiliki operasi atau 

penjualan yang sama, maka biaya operasi dan EBIT akan sama, tetapi jika 

satu perusahaan menggunakan utang lebih besar dibanding yang lain, 

maka perusahaan ini akan memiliki beban bunga yang lebih besar. Beban 

bunga ini akan mengakibatkan laba bersih menurun dan karena penjualan 

adalah konstan, maka marjin laba akan relatif rendah, rendahnya marjin 

laba ini tidak menunjukkan adanya masalah operasi, tetapi hanya 

perbedaan dalam strategi pembiayaan.  

2. Basic Earning Power (BEP), dihitung dengan membagi laba sebelum 

bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva. Rasio ini menunjukkan 

kemampuan menghasilkan laba dari aktiva perusahaan, sebelum pengaruh 

pajak serta leverage, dan hal ini sangat berguna untuk membandingkan 

perusahaan dengan situasi pajak yang berbeda dan tingkat leverage 

keuangan yang berbeda.  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3. Pengembalian atas Total Aktiva (ROA), dihitung dengan membagi laba 

bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total aktiva. 

Rendahnya pengembalian diakibatkan oleh rendahnyta basic earning 

power (BEP) perusahaan dan tingginya bunga karena penggunaan 

kewajiban diatas rata – rata yang menyebabkan laba bersih relatif rendah.  

4. Pengembalian atas Ekuitas Saham Biasa (ROE), dihitung dengan membagi 

laba bersih terhadap ekuitas dengan ekuitas saham biasa. (Brigham dan 

Houston, 1999:89) 

2.1.4 Size Perusahaan 

 Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai 

perusahaan suatu perusahaan. Dalam hal ukuran perusahaan dilihat dari total 

assets yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan 

operasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki total asset yang besar, pihak 

manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan aset yang ada di perusahaan 

tersebut. Kebebasan yang dimiliki manajemen ini sebanding dengan kekhawatiran 

yang dilakukan oleh pemilik atas asetnya. Jumlah asset yang besar akan 

menurunkan nilai perusahaan jika dinilai dari sisi pemilik perusahaan. Akan tetapi 

jika dilihat dari sisi manajemen, kemudahan yang dimilikinya dalam 

mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan.  

Perusahaan kecil akan cenderung menggunakan hutang jangka pendek 

karena hutang jangka panjang biayanya lebih mahal dari pada biaya hutang yang 

dialami perusahaan besar. Maka perusahaan kecil akan cenderung menyukai 

hutang jangka pendek dari pada hutang jangka panjang karena biayanya lebih 
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rendah. Demikian juga dengan perusahaan besar akan cenderung memiliki sumber 

pendanaan yang kuat. Dengan demikian ukuran perusahaan akan memiliki 

pengaruh terhadap struktur modal perusahaan.  

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki 

perusahaan. Dalam penelitian ini, pengukuran terhadap ukuran perusahaan 

perusahaan mengacu pada penelitian Ewayed (2014), di mana ukuran perusahaan 

diproxy dengan nilai logaritma dari total aktiva. Secara sistematis dapat 

diformulasikan sebagai berikut :  

Ukuran Perusahaan = Log Total Asset ....................................................(2.3) 

2.1.5 Umur Perusahaan 

Umur perusahaan menunjukkan sudah berapa lama perusahan tersebut 

berdiri dalam menjalankan usahanya. Perusahaan yang telah lama berdiri 

umumnya memiliki profitabilitas yang tinggi apabila dibandingkan dengan 

perusahaan yang baru saja berdiri. Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih 

muda biasanya memiliki tingkat pengeluaran yang lebih tinggi. Terutama untuk 

pemasaran maupun investasi awal seperti pembelian asset dan barang modal. 

Selain itu, perusahaan yang lebih tua memiliki tingkat penjualan yang lebih stabil 

karena perusahaan tersebut telah memiliki nama di masyarakat. 

Umur perusahaan dihitung dengan menggunakaan Log umur perusahaan 

yang dihitung dari saat perusahaan tersebut berdiri. Umur perusahaan dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

Age= umur perusahaan ....................................................(2.4) 
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2.1.6 Hubungan Antar Variabel 

2.1.6.1 Hubungan Hutang Jangka Pendek Terhadap Profitabilitas 

Utang yang relatif tinggi kemungkinan digunakan oleh pemilik perusahaan 

untuk membatasi manajer karena dalam menjalankan aktivitas perusahaan, 

pemegang utang akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. 

Ancaman kebangkrutan dapat timbul karena adanya rasio utang yang tinggi, 

sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan tidak menghambur- 

hamburkan uang para pemegang saham.  

 Komposisi perbandingan sumber dana perusahaan dalam membiayai 

operasional perusahaan dibentuk dalam sebuah struktur keuangan yang dilakukan 

manajemen keuangan melalui pembelanjaan. Pemilihan sumber dana merupakan 

hal penting, karena akan mempengaruhi profitabilitas. Menurut trade-off theory 

yang diungkapkan oleh Myers (2001), Perusahaan akan berutang sampai pada 

tingkat utang tertentu, dimana penghematan pajak dari tambahan utang sama 

dengan biaya kesulitan keuangan. Biaya kesulitan keuangan (Financial distress) 

adalah biaya kebangkrutan (bankrupcy costs), dan biaya keagenan (agency costs) 

yang meningkat akibat dari turunnya kredibilitas suatu perusahaan.  

 Trade-off theory dalam menentukan struktur modal yang optimal 

memasukkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keagenan (agency costs) dan 

biaya kesulitan keuangan (financial distress) tetapi tetap mempertahankan asumsi 

efisiensi pasar dan symmetric information sebagai imbangan dan manfaat 

penggunaan utang. Tingkat utang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak 

mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan (costs of 
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financial distress). Trade-off theory mempunyai implikasi bahwa manajer akan 

berpikir penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam penentuan 

struktur modal. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi 

tentu akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan rasio 

utangnya, sehingga tambahan utang tersebut akan mengurangi pajak.  

 Penghematan pajak penghasilan merupakan suatu manfaat yang 

menguntungkan bagi perusahaan, dengan adanya penghematan pajak maka profit 

yang diperoleh perusahaanpun akan lebih besar jika dibandingkan perusahaan 

yang tidak menggunakan utang. Dalam kenyataannya jarang manajer keuangan 

yang berpikir demikian. Donaldson (1961) melakukan pengamatan terhadap 

perilaku struktur modal perusahaan di Amerika Serikat. Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang 

tinggi cenderung rasio utangnya rendah. Hal ini berlawanan dengan pendapat 

trade-off theory. Trade-off theory tidak menjelaskan korelasi negatif antara 

tingkat profitabilitas dan rasio utang.  

 Menurut Myers (1984), pecking order theory menyatakan bahwa 

perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi justru tingkat utangnya 

rendah, dikarenakan perusahaan yang profitabilitasnya tinggi memiliki sumber 

dana internal yang berlimpah. Ketika sumber dana internal berlimpah, perusahaan 

akan menggunakan dana yang berasal dari aktivitas operasi perusahaan daripada 

menggunakan utang dan ekuitas.  

 Gill dkk. (2011) menemukan hubungan positif antara utang jangka pendek 

atas total asset dan profitabilitas. Penelitian dilakukan pada perusahaan jasa dan 
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perusahaan manufaktur di Amerika yang listing di New York Stock Exchange 

(Bursa Efek New York) untuk periode tiga tahun. Melalui analisis regresi, 

Mendell dalam Gill dkk. (2011) menemukan hubungan negatif antara 

profitabilitas dan utang.  

 Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Abor (2005) menunjukkan 

bahwa utang jangka pendek terhadap total asset memiliki hubungan positif 

terhadap profitabilitas, hal ini menunjukkan bahwa utang jangka pendek 

cenderung lebih kecil. Oleh karena itu, dengan meningkatkan utang jangka 

pendek dengan tingkat bunga yang relatif rendah akan menyebabkan peningkatan 

tingkat profitabilitas.  

2.1.6.2 Hubungan Hutang Jangka Panjang Terhadap Profitabilitas 

 Menurut Brigham dan Houston (2011:115), struktur modal merupakan 

struktur yang akan memaksimalkan harga saham. Struktur modal merupakan 

bauran atau perpaduan dari utang jangka panjang, saham preferen dan saham 

biasa (saham biasa dan laba ditahan) yang dikehendaki perusahaan dalam struktur 

modalnya.  

 Dalam pecking order theory, tidak terdapat struktur modal yang optimal. 

Secara spesifik perusahaan mempunyai urut-urutan preferensi (hierarki) dalam 

penggunaan dana. Teori pecking order ini bisa menjelaskan mengapa perusahaan 

yang mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi justru mempunyai tingkat 

utang yang lebih kecil.  

 Gill dkk. (2011) melakukan penelitian pada dua jenis perusahaan, yakni 

perusahaan jasa dan manufaktur di Amerika. Melalui analisis regresi, menemukan 
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bahwa ada korelasi negatif antara leverage dan profitabilitas. Penelitian Abor 

(2005) juga menemukan bahwa utang jangka panjang terhadap total asset 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal ini mungkin terjadi karena kondisi 

perekonomian Amerika yang sedang turun, dan tingkat bunga yang rendah 

terhadap utang jangka panjang.   

2.1.6.3 Hubungan Ukuran perusahaan terhadap profitabilitas 

 Gibson (2003: 176) mengatakan bahwa perusahaan besar memiliki 

kemampuan lebih besar dan lebih memuaskan pasar modal. Dia juga mengatakan 

bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat dari nilai relative dari penjualan dan asset. 

Kedua ukuran perusahaan tersebut memberikan dampak sendiri-sendiri atas laba 

yang dihasilkan. Penjualan yang besar dapat megnhasilkan laba yang besar pula 

jika diimbangi dengan biaya yang efisien, tetapi jika biaya yang dikeluarkan juga 

besar maka peningkatan penjualan tidak akan diimbangi dengan peningkatan laba. 

Asset di dalam neraca perusahaan yang terdiri dari asset lancer dan asset tetap 

menunjukkan gambaran bahwa perusahaan memiliki kekayaan yang bias 

dipergunakan untuk dijadikan sebagai modal internal dalam meningkatkan 

pendapatan. 

Semakin besar suatu perusahaan hal ini berarti semakin besarnya total 

asset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, dimana hal ini menyebabkan 

kemudahan bagi perusahaan untuk memproduksi barang dalam jumlah massal 

(Sudarmadji dan Sularto, 2007), yang menyebabkan meningkatnya jumlah produk 

perusahaan, dimana hal ini akan menurunkan biaya yang dikeluarkan perusahaan, 
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sehingga hal ini akan meningkatkan profit dari perusahaan (Sudarmadji dan 

Sularto, 2007) 

 Asset lancar merupakan sumber likuiditas perusahaan yang biasa menjadi 

sarana paling utama untuk meningkatkan kelancaran operasional perusahaan 

ketika terjadi perputaran aliran antara asset di dalamnya seperti penjualan 

persediaan dan penurunan piutang yang meningkatkan jumlah kas. Asset lancar 

juga bisa dipergunakan untuk melakukan investasi pada usaha baru baik yang 

terkait dengan usaha utama maupun tidak terkait dengan usaha utama perusahaan. 

Jumlah asset lancar yang besar juga dapat memberikan jaminan kepada pemegang 

saham bahwa perusahaan memiliki kemampuan memberikan pengembalian 

investasi yang cukup besar dan juga mampu membayar deviden. 

 Jumlah asset tetap yang besar dalam  neraca perusahaan dapat 

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kapasitas yang dapat dipergunakan 

sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan dan 

pertambahannya memberi arti bahwa kegiatan operasional perusahaan mengalami 

peningkatan. Jumlah asset yang besar juga menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki kemampuan untuk melakukan investasi pada usaha baru ketika 

perusahaan memiliki kapasitas yang berlebih.  Efisiensi dan penggunaan yang 

optimal atas penggunaan asset yang dimiliki dapat meningkatkan pendapatan 

sekaligus menurunkan biaya terutama biaya tetap yang berasal dari asset tetap itu 

sendiri sehingga hal ini dapat memicu peningkatan laba. 
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 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ewayed (2014) meneliti 

bagaimana pengaruh ukuran perusahaan (SIZE) terhadap profitabilitas, dimana 

dalam penelitiannya ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan pengaruh yang 

signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar 

ukuran perusahaan, khususnya total asset perusahaan maka semakin besar pula 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. 

2.1.6.4 Hubungan Umur perusahaan terhadap Profitabilitas 

 Pengaruh umur perusahaan terhadap profitabililitas adalah positif. Hal ini 

dikarenakan perusahaan yang semakin lama berdiri semakin menunjukkan 

eksistensinya dalam lingkungannya. Selain itu perusahaan yang baru berdiri 

umumnya membutuhkan lebih banyak biaya daripada perusahaan yang telah lama 

berdiri untuk biaya investasi awal maupun pemasaran.  

Semakin lama berdirinya suatu perusahaan, hal ini akan berdampak pada 

semakin tingginya learning process suatu perusahaan, sehingga hal ini akan 

menyebabkan semakin mapannya suatu organisasi dalam kegiatan operasional. 

(Rahutami, 2009). Oleh karena itu, perusahaan yang lebih lama berdiri akan 

memiliki profitabilitas yang lebih baik daripada perusahaan yang baru berdiri.  

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Suatu perusahaan memerlukan peningkatan profitabilitas dan peningkatan 

nilai perusahaan, dan struktur modal adalah salah satu aspek yang mempengaruhi 

profitabilitas dan nilai suatu perusahaan. kedua hal ini memiliki hubungan yang 

saling mempengaruhi satu sama lainnya. Di antaranya tentang besar kecilnya nilai 
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yang dikeluarkan perusahaan untuk kebutuhan sosial dan lingkungan perusahaan, 

pembayaran bunga utang dikurangkan pajak, dan penambahan utang dalam 

struktur modal akan meningkatkan profitabilitas perusahaan.   

 Ewayed (2014) melakukan penelitian dengan judul "The Impact of Capital 

Structure on Firm's Performance Evidence From Saudi Arabia". Abdullah 

meneliti tentang pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan 

di Saudi Arabia. Sebagai variabel independen terdapat STD (short term debt) atau 

hutang jangka pendek, LTD (long term debt) atau hutang jangka panjang dan TD 

(total debt) atau total hutang. Variabel dependen adalah ROA (return on assets) 

dan ROE (return on equity), serta ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. 

Hasil yang didapat adalah STD, LTD, TD berpengaruh signifikan terhadap ROA 

dan hanya LTD yang berpengaruh terhadap ROE. Serta, ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

 Oyesola (2009), melakukan penelitiannya pada tahun 2009 yang berjudul 

"The Effect of Capital Structure On Profitability: An Empirical Analysis of Listed 

Firms In Nigeria". Pada penelitian ini, variabel independen yang digunakan yaitu 

liabilities ratio, long term debt ratio, short term debt ratio, dan participiation of 

equity yang mana berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. 

Hasil yang didapatkan yaitu struktur modal tidak terlalu berpengaruh secara 

signifikan terhadap profitabilitas, hanya short term debt atau hutang jangka 

pendek saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap ROA sebagai tolak ukur 

dari profitabilitas. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH HUTANG JANGKA ... JULIO SANTRI ADIRA



 35 

 Fauzi dan Maroof (2012) melakukan penelitian yang berjudul "The 

Relationship Between Capital Structure and Profitability". Variabel independen 

yang digunakan yaitu short term debt, long term debt, dan total debt berpengaruh 

terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROE pada perusahaan manufaktur di 

Jordan periode 2004-2009. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa 

semakin tinggi tingkat hutang pada struktur modal maka akan semakin 

menurunkan profitabilitas perusahaan.  

 Joshua (2005) melakukan penelitian yang berjudul "The effect of capital 

structure on profitability : an empirical analysis of listed firms in ghana". yang 

menggunakan tiga variabel independen, yaitu Short Term Debt, Long Term Debt, 

dan Total Debt yang berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROE 

pada perusahaan di Ghana pada periode 1998-2002. Abor Joshua menyimpulkan 

bahwa untuk short term debt memiliki hubungan positif signifikan terhadap 

profitabilitas, long term debt memiliki hubungan negatif terhadap profitabilitas, 

dan total debt positif signifikan terhadap profitabilitas. 

Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

 
No Nama 

Peneliti 
Judul Persamaan Perbedaan 

1 Abdullah 
Ewayed 

The Impact of 
Capital Structure 
on Firm's 
Performance 
Evidence From 
Saudi Arabia 

Penelitian ini sama-
sama meneliti 
struktur modal 
dengan variabel 
hutang jangka 
pendek, hutang 
jangka panjang dan 
total hutang 
 
 
 

Objek yang 
diteliti yaitu 
perusahaan 
non keuangan 
di Arab saudi 
periode 2004 - 
2012. 
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No Nama Judul Persamaan Perbedaan 
2 Salawu Rafiu 

Oyesola 
The Effect of 
Capital Structure 
On Profitability: 
An Empirical 
Analysis of Listed 
Firms In Nigeria 

Penelitian ini sama-
sama meneliti 
struktur modal 
dengan variabel 
hutang jangka 
pendek, hutang 
jangka panjang dan 
total hutang 

Objek yang 
diteliti yaitu 
perusahaan 
non keuangan 
di Nigeria 
periode 1990-
2004 

3 Shubita 
Mohammad 
Fauzi dan 
Alsawalhah 
Jaafer 
Maroof 

The Relationship 
Between Capital 
Structure and 
Profitability 

Penelitian ini sama-
sama meneliti 
struktur modal 
dengan variabel 
hutang jangka 
pendek, hutang 
jangka panjang dan 
total hutang 

Objek yang 
diteliti yaitu 
perusahaan 
industri di 
Amman Stock 
Exchange 
Jordan 
periode 2004 - 
2009 

4 Abor Joshua The effect of 
capital structure 
on profitability : 
an empirical 
analysis of listed 
firms in ghana 

Penelitian ini sama-
sama meneliti 
struktur modal 
dengan variabel 
hutang jangka 
pendek, hutang 
jangka panjang dan 
total hutang 

Objek yang 
diteliti yaitu 
perusahaan 
yang terdaftar 
pada Ghana 
Stock 
Exchange 
periode 1998 - 
2002 

Sumber: (diolah) 

2.3 Model Analisis 

 
   

 

 
 

   
 

 
 
 

Gambar 2.1 
Model Analisis 

Profitabilitas 
(𝑌) 

- Utang jangka pendek / SDE (𝑋1) 

- Utang jangka panjang / LDE (𝑋2) 

- Ukuran perusahaan (𝑋3) 

- Umur perusahaan (𝑋4) 
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Menurut FASB (Financial Accounting Standard Board) dalam SFAC 

No.6, hutang merupakan pengorbanan manfaat ekonomi yang timbul karena 

kewajiban suatu entitas untuk menyerahkan asset atau memberikan jasa kepada 

entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu.  

 Utang digolongkan menjadi utang jangka pendek dan utang jangka 

panjang. Utang jangka pendek adalah utang-utang yang akan jatuh tempo dalam 

satu tahun atau dalam satu siklus kegiatan normal perusahaan. Sedangkan utang 

jangka panjang merupakan utang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun.  

 Pada penelitian ini, utang pada struktur modal menggunakan Rasio Utang 

yang diukur dengan rasio utang jangka pendek atas total aset, rasio utang jangka 

panjang atas total aset, dan rasio total utang atas total aset. Rasio utang tersebut 

akan diuji terhadap rasio profitabilitas dengan pengukuran menggunakan Return 

On Equity (ROE). Dengan struktur modal yang baik, pengukuran tersebut 

diharapkan akan dapat meminimalisasi penggunaan biaya modal sehingga dapat 

meningkatkan profitabilitas yang diukur dengan ROE.  

2.4 Hipotesis  

 Berdasarkan rumusan masalah, landasan pustaka, maka hipotesis yang 

disusun dalam penelitian yaitu :  

 Hipotesis (H1) adalah hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, 

ukuran perusahaan dan umur perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi yang 

terdaftar di ISSI periode 2012- 2015.  
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 Hipotesis (H2) adalah hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, 

ukuran perusahaan dan umur perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi yang 

terdaftar di ISSI periode 2012-2015 

2.5 Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir dengan variabel independen yaitu hutang jangka 

pendek, hutang jangka panjang. Sedangkan, variabel dependen dalam penelitian 

ini yaitu profitabilitas perusahaan. Selain itu, penulis merujuk pada Al Quran, 

hadits dan kaidah fikih sebagai bagian dari kerangka berfikir. Kerangka berfikir 

berfungsi menjawab pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah. Kerangka 

penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 
Kerangka Berpikir 

Quran dan Sunnah 

Fiqih Muamalah 

Hutang Piutang 

Produktif 

Investasi Modal kerja 

Hutang jangka panjang Hutang jangka pendek 

Kelangsungan usaha atau bisnis 

Profit 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini dapat 

digolongkan sebagai explanatory research (penelitian penjelasan) yang akan 

memberikan penjelasan mengenai hubungan kausal (sebab akibat) antara variabel 

eksogen dengan variabel endogen. Menurut Singarimbun dan Effendi (2005:5) 

penelitian explanatory adalah penelitian untuk menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. 

Dengan demikian, alasan digunakan penelitian explanatory ini adalah untuk 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan yaitu hutang jangka panjang, hutang 

jangka pendek, ukuran perusahaan dan umur perusahaan mempunyai pengaruh 

secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2012-2015. 

3.2 Identifikasi Variabel 

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan 

penelitian, variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat 

diklasifikasikan atas dua kelompok variabel yaitu:  

1. Variabel eksogen (independent variable). Variabel eksogen atau (X) dalam 

penelitian ini adalah rasio hutang jangka pendek terhadap total ekuitas (SDE) 

(X1), rasio hutang jangka panjang terhadap total ekuitas (LDE) (X2), Size (X3) 

dan Age (X4). 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH HUTANG JANGKA ... JULIO SANTRI ADIRA



 40 

2. Variabel endogen (dependent variable). Variabel endogen atau (Y) dalam 

penelitian ini adalah return on equity (ROE) (Y). 

3.3 Definisi Operasional  

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahan penilaian, 

indikator serta variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini perlu 

didefinisikan dengan cara memberi arti maupun menspesifikasikan kegiatan yang 

diperlukan untuk mengukur variabel-variabel tersebut.  

1. Rasio hutang jangka pendek terhadap total ekuitas (SDE) adalah jumlah hutang 

dengan jangka waktu kurang dari satu tahun yang digunakan oleh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di ISSI periode 2012 hingga 2015 dibagi dengan total 

ekuitas perusahaan tersebut. Berikut adalah persamaan dari rasio SDE :  

𝑆𝐷𝐸 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎  𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

 ………… (3.1) 

2. Rasio hutang jangka panjang terhadap total ekuitas (LDE) adalah jumlah hutang 

dengan jangka waktu lebih dari satu tahun yang digunakan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di ISSI periode 2012 hingga 2015 dibagi dengan total 

ekuitas perusahaan tersebut. Berikut adalah persamaan dari rasio LDE: 

𝐿𝐷𝐸 =  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔  𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎  𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

…………(3.2) 

3. Ukuran perusahaan adalah skala ekonomis besarnya perusahaan menunjukkan 

pencapaian operasi lancar dan pengendalian persediaan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di ISSI periode 2012 hingga 2015.SIZE dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

  Ukuran Perusahaan = Log Total Asset………..(3.3) 
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4. Umur perusahaan adalah menunjukkan sudah berapa lama perusahan 

manufaktur yang terdaftar di ISSI periode 2012 hingga 2015 tersebut berdiri 

dalam menjalankan usahanya, umur perusahaan dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut :  

Age= umur perusahaan………….(3.4) 

5. Return on equity (ROE) adalah rasio yang membagi laba setelah pajak dengan 

penyertaan modal sendiri pada  perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI 

periode 2012 hingga 2015. Berikut adalah persamaan dari rasio ROE :  

𝑅𝑂𝐸 =  𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘  (𝐸𝐴𝑇 )
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙  𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖

  𝑥 100%...............(3.5) 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi sasaran penelitian adalah perusahaan manufaktur yang masuk dalam 

indeks ISSI. Dari populasi sasaran tersebut, sampel ditentukan secara tidak acak 

atau bersifat purposive sampling. Menurut Indriantoro dan Supomo (2009, 131) 

purposive sampling artinya populasi yang akan dijadikan sample penelitian adalah 

populasi yang memenuhi kriteria tertentu yang dikehendaki peneliti. Sampel yang 

dipakai adalah 25 perusahaan yang terdaftar dalam Indeks ISSI periode 2012 

sampai dengan 2015 yang berupa perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi. 

Adapun kriteria pemilihan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia (BEI)  

2. Perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi yang terdaftar di Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) 
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3. Perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi yang terdaftar di Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2012 hingga 2015 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan 

prosedur pengumpulan data berupa sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka 

Dilakukan dengan maksud untuk memperoleh landasan teori yang relevan 

dan mendukung untuk dijadikan dalam menjawab hipotesis yang diajukan, 

peneliti berusaha memahami permasalahan melalui pengumpulan informas i 

yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas serta berbagai alternatif 

solusinya. Informasi dikumpulkan melalui buku, penelitian terdahulu dan jurnal 

yang terpublikasi.  

Didalam melakukan studi kepustakaan peneliti membaca literature/ jurnal 

yang berhubungan dengan struktur modal dan harga saham. Dengan metode 

yang ini menulis dapat mengumpulkan konsep dan metode, sebagai referensi 

penulis dalam mengelola data. Selain itu metode ini memberikan banyak 

informasi dan data pendukung didalam penelitian.  

2. Studi Lapangan 

Dalam studi lapangan, meneliti melakukan penelitian dengan menggunakan 

data sekunder. Data sekunder dalam penelitian berupa laporan keuangan dan 

laporan tahunan untuk melihat rasio perusahaan. Laporan tersebut diperoleh 

melalui website resmi perusahaan yang masuk perhitungan di Indeks Saham 

Syariah Indonesia periode 2012-2015.  
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Selain itu, data yang digunakan pada penelitian ini dikumpulkan melalui 

teknik dokumentasi dari data yang telah tersedia di website resmi setiap 

perusahaan kemudian data tersebut diseleksi, diolah dan dianalisis untuk 

mendapatkan hasil penelitian.  

3.6 Jenis dan Sumber Data       

Pada penelitian kali ini data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data 

atau laporan keuangan perusahaan sampel yang dipublikasikan melalui Bursa Efek 

Indonesia. Dengan kata lain sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung dari perusahaan melainkan melalui media perantara (diperoleh dan dicatat 

oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain 

laporan keuangan perusahaan yang masuk dan tercatat dalam Indeks ISSI periode 

tahun 2012 sampai dengan 2015 dalam Bursa Efek Indonesia.  

 

3.7 Teknik Analisis  

Untuk bisa menjawab hipotesis digunakan analisis regresi linier berganda. Uji 

ini adalah alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih 

terhadap satu variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan 

fungsional atau hubungan kausal antara variabel bebas (independent variable) 

dengan variabel terikat (dependent variable), (Riduwan, 2003) dibantu program 

SPSS. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data untuk 

membuktikan hipotesis adalah sebagai berikut : 

1. Statistik Deskriptif dan Menghitung variabel-variabel penelitian untuk 

masing-masing perusahaan sampel selama periode penelitian. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH HUTANG JANGKA ... JULIO SANTRI ADIRA



 44 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran 

umum sampel penelitian meliputi mean, nilai maksimum, nilai minimum, 

varian (𝜎 2), dan standar deviasi (𝜎) dari setiap variabel dalam model. Hasil 

analisis akan ditampilkan dalam bentuk tabel.  

2. Melakukan uji gejala penyimpangan asumsi model klasik 

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mencari kondisi yang ideal dari 

hasil penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual (µ) memiliki distribusi normal, yang 

berarti bahwa nilai variabel µ yang kecil memiliki peluang yang lebih besar 

untuk teramati. Apabila uji ini tidak terpenuhi maka tingkat keandalan 

penduga secara stratistic tidak dapat diterapkan, karena dalam melakukan uji-

uji statistik seperti uji t dan uji F harus memenuhi asumsi distribusi normal.  

Salah satu cara untuk menguji normalitas data yaitu dengan metode grafik 

(Normal P-Plot) dimana deteksi asumsi model ini dapat dilihat dari 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Dasar pengambilan 

keputusan: 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

tersebut, atau jika grafik histogramnya menunjukkan pola distribus i 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi ini. 
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2.  Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, atau jika grafik histogramnya tidak menunjukkan 

pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

ini. (Ghazali, 2005:111-112). 

 

b.    Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.  

Apabila nilai VIF lebih kecil dari 10, maka tidak ada gejala 

multikolinieritas dan apabila nilai VIF lebih besar dari 10 berarti terdapat 

korelasi diantara variabel bebas. Selain itu untuk mendeteksi adanya 

gejala multikolinieritas dapat dilihat nilai tolerance. Apabila nilai 

tolerance lebih besar dari 0.1 maka berarti terdapat kolerasi di antara 

variabel bebas. Jika terjadi korelasi di antara variabel bebas, solusinya 

adalah dengan mengeluarkan variabel bebas yang memiliki korelasi 

tinggi. 

 c.  Uji Autokorelasi 

Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi atau 

keterkaitan antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut 

waktu dan ruang. Gejala autokorelasi terjadi karena pengganggu dari 

pengamatan yang bersifat tidak terbatas, atau terdapat korelasi antara 

variabel pengganggu pada periode t dengan variabel pengganggu pada 
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periode t-1. Model regresi yang mengalami gejala autokorelasi akan 

memiliki standard error yang sangat besar, sehingga kemungkinan besar 

model regresi menjadi tidak signifikan. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala autokorelasi dalam 

perhitungan regresi atas penelitian ini, maka akan digunakan tes Durbin-

Watson (DW-test). Jika angka DW di bawah -2 maka terjadi autokorelasi 

positif, jika angka DW di antara -2 sampai +2 maka tidak terjadi 

autokorelasi, dan jika angka DW di atas +2 maka terjadi autokorelasi 

negatif. 

d.  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan berbagai cara, salah satu 

cara untuk mengetahuinya digunakan grafik plot (scatter plot) antara nilai 

prediksi variabel terhantung (ZPRED) dengan residual (ZRESID). 

Deteksi dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada 

scatter plot antara ZPRED dan ZRESID yang mana, sumbu y adalah 

variabel tergantung dan telah distandarisasi. Menurut Ghazali (2005:105), 

dasar pengambilan keputusan adalah: 
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1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk suatu pola yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) berarti telah 

terjadi heterokedasitas. 

2. Jika ada pola tidak jelas dari titik-titik di dalam grafik yang dihasilkan, 

berarti tidak terjadi heteroskedastisitas (asumsi homokedastis itas 

terpenuhi). 

Uji heteroskedastisitas juga dapat digunakan dengan cara Rank 

Sperman. Pada uji ini tidak boleh ada korelasi antara variabel pengganggu 

atau sisa dengan masing-masing variabel bebas yang digunakan dengan 

korelasi Rank Sperman., atau dengan mengkorelasikan antara nila i 

residual dengan nilai masing-masing variabel bebas. Jika terjadi hubungan 

yang signifikan berarti terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya bebas 

dari asumsi heteroskedastisitas jika koefisien korelasi tidak signifikan. 

   Penanggulangan gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melakukan transformasi pada regresi berganda yang menggunakan lebih 

dari satu variabel independen, maka setiap suku dalam regresi dibagi 

dengan salah satu variabel independen yang berkorelasi sangat kuat 

dengan kesalahan residual ei gejala heteroskedastisitas dapat ditunjukkan 

dengan nilai signifikansi hasil olahan data SPSS. Jika nilai signifikans i 

masing-masing variabel independen mempunyai nilai > α = 0.05, maka 

dikatakan bahwa dalam data tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas. 
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3. Koefisien Determinasi (R2) dan Adjusted R2  

Koefisien derterminasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa 

baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya (goodness of fit). Koefisien 

determinasi ini mengukur prosentase total variasi variabel dependen Y yang 

dijelaskan oleh variabel independen didalam regresi. Regresi yang baik nilai 

R2 semakin mendekati 1 dan jika semakin mendekati nol garis regresi dapat 

dikatakan kurang baik. Langkah pertama dalam evaluasi adalah melihat 

seberapa baik garis regresi (variabel independen) menjelaskan variabel 

dependen dengan menggunakan koefisien determinasi (R2) (Widarjono, 

2010:19-21).  

4. Melakukan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data   hasil 

perhitungan sebelumnya dengan persamaan: 

Persamaan regresi  (1) yang digunakan adalah : 

Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e .................................... (3.5) 

dimana :  

Y   =  ROE 
α   =  Konstanta dari persamaan regresi 
β1  =  Koefisien regresi dari variabel SDE 
X1   =  Variabel SDE 
β2  =  Koefisien regresi dari variabel LDE 
X2  =  Variabel LDE 
Β3  =  Koefisien regresi dari ukuran perusahaan (SIZE) 
X3   =  Variabel ukuran perusahaan (SIZE) 
β4  =  Koefisien regresi dari umur perusahaaan (AGE) 
X4  =  Variabel umur perusahaan (AGE) 
e    =  Residual atau kesalahan prediksi 
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5. Melakukan uji t, untuk melihat pengaruh variabel bebas secara parsial 

terhadap variabel tergantung. Langkah-langkah untuk melakukan uji t 

adalah sebagai berikut : 

a. Merumuskan hipotesis statistik (pada persamaan pertama) : 

H0 : βi = 0, berarti SDE, LDE, SIZE, AGE secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap struktur model.  

H1 : βi ≠ 0, berarti SDE, LDE, SIZE, AGE secara parsial mempunya i 

pengaruh yang signifikan terhadap struktur model. 

b. Menentukan tingkat signifikansi (α) 5%.  

c. Membandingkan nilai signifikansi t dengan 0,05 

1.Bila signifikansi t < 0,05, maka H 0  ditolak dan H1  diterima. 

2.Bila signifikansi t > 0,05, maka H 0  diterima dan H1  ditolak. 

6. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel dependen (Widardjono, 2010:22). Maksudnya 

apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan terhadap 

uji F berdasarkan:  

a. Perbandingan F-Hitung dan F-Tabel  

1. Apabila F-Hitung >f α (k, n-k-1) maka H0 ditolak   

2. Apabila F-Hitung < f α (k, n-k-1) maka H0 diterima  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b. Probabilitas  

1. Prob.(p-value)>significance level maka H0 diterima   

2. Prob.(p-value)<significance level maka H0 ditolak   

 
Langkah-langkah Uji F diantaranya :  

1. Merumuskan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1)  

2. Menentukan tingkat signifikansi (α) yaitu sebesar 5% dengan derajat  

kebebasan (df) sebesar n-k-1  

3. Melakukan keputusan menolak atau menerima H0 
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BAB 4 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 
 Pada bab ini dibahas hasil penelitian dengan metode yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya. Hasilnya akan diketahui Pengaruh hutang jangka pendek, 

hutang jangka panjang, ukuran dan umur perusahaan terhadap profitabilitas 

perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi yang terdaftar di Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) periode 2012-2015 

4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian sensus dimana seluruh anggota populasi 

adalah sampel penelitian. Pemilihan seluruh anggota populasi sebagai sampel 

dimaksudkan agar sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Populasi itu sendiri 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek yang memiliki kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini memiliki kriteria yang 

disesuaikan dengan tujuan dari penelitian, yakni : 

1. Perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia (BEI)  

2. Perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi yang terdaftar di 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

3. Perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi yang terdaftar di 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2012 hingga 2015 
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Pemilihan populasi diawali dengan melakukan pemilihan perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan melihat daftar perusahaan bidang industri 

barang konsumsi yang terdaftar di BEI 2015. Dari jumlah 38 perusahaan tersebut  

semuanya memiliki sumber data berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang 

diperlukan tersedia secara lengkap di website masing-masing perusahaan. Proses 

selanjutnya dalam menentukan kriteria populasi adalah menseleksi perusahaan 

yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. Terdapat 10 perusahaan yang 

tidak memenuhi kriteria kedua ini, diantara 10 perusahaan tersebut mayoritas 

adalah bidang tembakau, lalu kriteria yang ketiga yakni perusahaan yang terdaftar 

di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2012 hingga 2015, terdapat 3 

perusahaan yang tidak masuk kriteria tersebut. Hasilnya ditentukan 25 perusahaan 

dan empat tahun periode penelitian sebagai populasi dan sampel penelitian yang 

juga diperhitungkan sebagai subyek penelitian. 

Tabel 4.1 

Kriteria Sampel 

Kriteria Sampel Jumlah 

Perusahaan manufaktur bidang produksi barang 
konsumsi yang tercatat di BEI 2015 

38 

Perusahaan manufaktur bidang produksi barang 
konsumsi yang tidak tercatat di ISSI  

-10 

Perusahaan manufaktur bidang produksi barang 
konsumsi yang tercatat periode di ISSI dan memilik i 
laporan keuangan lengkap  

28 

Perusahaan manufaktur bidang produksi konsumsi 
yang tidak tercatat di ISSI periode 2012-2015 

-3 

Kriteria populasi yang sesuai  25 

Sumber : Olahan Penulis (2016) 
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Ke-25 perusahaan yang menjadi populasi dan sampel penelitian terdapat pada 

table 4.2 sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

25 Perusahaan sebagai Subyek Penelitian 

Nomor Kode Nama Perusahaan 

1 ADES 
 

PT Akasha Wira International Tbk 

2 AISA 
 

PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

3 CEKA PT Cahaya Kalbar Tbk 

4 DVLA PT Darya Varia Laboratoria Tbk 

5 ICBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

6 INAF PT Indofarma (persero) Tbk 

7 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

8 KAEF PT Kimia Farma (persero) Tbk 

9 KICI PT Kedaung Indah Chan Tbk 

10 KLBF PT Kalbe Farma Tbk 

11 LMPI PT Langgeng Makmur Industri Tbk 

12 MBTO PT Martina Berto Tbk 

13 MERK PT Merck Tbk 

14 MRAT PT Mustika Ratu Tbk 

15 MYOR PT Mayora Indah Tbk 

16 PSDN PT Prashida Aneka Niaga Tbk 

17 PYFA PT Prydam Farma Tbk 

18 ROTI PT Nippon Indosari Corporindo Tbk 
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Nomor Kode Nama Perusahaan 

19 SKLT 
 

PT Sekar Laut Tbk 

20 SQBB 
 

PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 

21 STTP 
 

PT Siantar Top Tbk 

22 TCID 
 

PT Mandom Indonesia Tbk 

23 TSPC 
 

PT Tempo Scan Pasific Tbk 

24 ULTJ 
 

PT Ultrajaya Milk Industri & Trading Company Tbk 

25 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk 

Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah) 

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah sesuatu yang dikenai penelitian atau sesuatu yang 

diteliti. Obyek penelitian ini adalah variabel Short-term Debt to Equity Ratio (SDE), 

Long-term Debt to Equity Ratio (LDE), Ukuran perusahaan (Size), Umur 

perusahaan (Age) yang berperan sebagai variabel independen. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah Return on Equity (ROE). Penelitian ini bertujuan untuk 

melihat hubungan antara variabel Short-term Debt to Equity Ratio (SDE), Long-

term Debt to Equity Ratio (LDE), Ukuran perusahaan (Size), Umur perusahaan 

(Age) terhadap Profitabilitas perusahaan. Short-term Debt to Equity Ratio (SDE) 

adalah menggambarkan sejauh mana tingkat hutang jangka pendek perusahaan atas 

modal pemilik. Long-term Debt to Equity Ratio (LDE) adalah menggambarkan 

sejauh mana tingkat hutang jangka panjang perusahaan atas modal pemilik. Ukuran 

Perusahaan (SIZE) adalah menggambarkan seberapa besar sebuah perusahaan 
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dalam konteks total aset perusahaan tersebut. Dan umur perusahaan (AGE) adalah 

menggambarkan berapa lama perusahaan tersebut telah berdiri. 

Data mengenai informasi obyek penelitian dapat dilihat dilaporan keuangan 

masing-masing perusahaan yang masuk perhitungan di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI). 

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai mean, minimum, maksimum, jumlah observasi dan standard 

deviasi. Variabel statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah Short-term Debt to 

Equity Ratio, Long-term Debt to Equity Ratio, Size, Age dan Return on Equity. 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan yang 

terdapat di Annual Report, diperoleh data statistik deskriptif perusahaan yang 

terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2012-2015 sebagai berikut : 

Tabel 4.3 
Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROE 100 -.1392 1.2581 .179299 .2441333 
SDE 100 .0907 2.0979 .551456 .4171480 
LDE 100 .0183 1.0790 .224433 .2392321 
SIZE 100 10.9775 13.9630 12.23410

0 
.6839795 

Age 100 3 198 42.42 34.217 
Valid N 
(listwise) 

100     

Sumber : Lampiran 2, Hasil Olah SPSS 20 
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4.2.1. Deskripsi Short-term Debt to Equity Ratio (SDE) 

Short-term Debt to Equity Ratio menghitung rasio hutang jangka pendek 

terhadap modal yang menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat 

menutupi hutang jangka pendek perusahaan terhadap pihak luar. Semakin besar 

rasio ini maka resiko perusahaan semakin besar. 

Tabel 4.4 

Short-term Debt to Equity Ratio perusahaan yang masuk perhitungan 

di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2012-2015 

No KODE 2012 2013 2014 2015 

1 ADES 0.471609874 0.4106459 0.530427757 0.607134047 

2 AISA 0.598487892 0.694384587 0.415635701 0.69335026 

3 CEKA 1.177089469 0.98237035 1.336953778 1.275948705 

4 DVLA 0.227815826 0.235566431 0.185554393 0.304358338 

5 ICBP 0.298619114 0.37313612 0.414296473 0.366288924 

6 INAF 0.5689317 1.135598882 1.014531973 1.428578389 

7 INDF 0.383114222 0.823360077 0.550147452 0.582249779 

8 KAEF 0.372647715 0.463942118 0.471973352 0.584519201 

9 KICI 0.194335447 0.156536617 0.104564792 0.136900253 

10 KLBF 0.256607339 0.325667411 0.243027867 0.21629353 

11 LMPI 0.851633106 0.947657301 0.919343556 0.875601252 

12 MBTO 0.316439677 0.251908215 0.246135395 0.343289546 

13 MERK 0.287535158 0.288584301 0.234463227 0.279670096 

14 MRAT 0.1519781 0.137144679 0.271568366 0.272921057 

15 MYOR 0.627290746 0.683120995 0.759491729 0.606703143 

16 PSDN 0.577833856 0.697612968 0.522691882 0.73048742 

17 PYFA 0.324037137 0.519544362 0.497051094 0.360929817 

18 ROTI 0.293209331 0.406683722 0.320384863 0.333115998 

19 SKLT 0.685997444 0.903900296 0.922129805 1.046619025 
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No Kode 2012 2013 2014 2015 

20 SQBB 0.194622858 0.190846757 0.226952027 0.28885509 

21 STTP 0.912352612 0.882265336 0.658800827 0.549648949 

22 TCID 0.090696016 0.171869973 0.378692758 0.129998443 

23 TSPC 0.327194595 0.352537629 0.299426598 0.39115322 

24 ULTJ 0.353603203 0.317208338 0.216753157 0.200760335 

25 UNVR 1.898992658 1.978870747 1.927647799 2.097946289 

Sumber : Lampiran 1, Laporan keuangan perusahaan periode 2012-2015 (Data  

diolah) 

Pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 diketahui bahwa rata-rata SDE perusahaan yang 

terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2012 sampai 2015 sebesar 

0.551456 dengan standard deviasi  0.4171480. Standard deviasi menunjukkan 

adanya penyimpangan sebesar  0.4171480 terhadap rata-rata hitungnya (mean). 

Nilai Maksimum SDE sebesar 2.0979 yaitu PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) 

pada tahun 2015 dan nilai minimumnya adalah 0.0907 yaitu (PT Mandom 

Indonesia Tbk) TCID pada tahun 2012 hal ini menunjukkan bahwa PT Mandom 

Indonesia Tbk memiliki tingkat hutang jangka pendek terhadap ekuitas yang paling 

rendah dibandingkan dengan perusahaan lain didalam penelitian ini. Sedangkan PT 

Unilever Indonesia Tbk memiliki tingkat hutang jangka pendek terhadap ekuitas 

paling tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain.  

4.2.2. Deskripsi Long-term Debt to Equity Ratio (LDE) 

Long-term Debt to Equity Ratio menghitung rasio hutang jangka panjang 

terhadap modal yang menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat 

menutupi hutang jangka panjang perusahaan terhadap pihak luar. Semakin besar 

rasio ini maka resiko perusahaan semakin besar 
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Tabel 4.5 
Long-term Debt to Equity Ratio perusahaan yang masuk perhitungan 

di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2012-2015 

No KODE 2012 2013 2014 2015 

1 ADES 0.38899781 0.255142044 0.176356242 0.382164577 

2 AISA 0.303486729 0.629580613 0.641753059 0.590791768 

3 CEKA 0.040618981 0.042384623 0.051935139 0.046041089 

4 DVLA 0.049227692 0.065461717 0.098950059 0.109368145 

5 ICBP 0.182466994 0.262589437 0.241973393 0.254554931 

6 INAF 0.259425184 0.055543311 0.094287108 0.159046957 

7 INDF 0.354424173 0.856217928 0.534312169 0.547345155 

8 KAEF 0.067726239 0.063089265 0.166871879 0.153426988 

9 KICI 0.232349335 0.172204506 0.125044225 0.296425065 

10 KLBF 0.02098524 0.021522951 0.022575713 0.035860363 

11 LMPI 0.139164093 0.121159332 0.107290997 0.101143795 

12 MBTO 0.08610526 0.103628347 0.118898797 0.151134819 

13 MERK 0.078852524 0.072057987 0.059759927 0.075320762 

14 MRAT 0.02834961 0.026422768 0.027541985 0.045529161 

15 MYOR 1.079003681 0.814931346 0.750194898 0.576914759 

16 PSDN 0.088789611 0.112916782 0.117482317 0.182439855 

17 PYFA 0.224891403 0.34538159 0.291873133 0.219274522 

18 ROTI 0.514367849 0.908319311 0.911512213 0.943908866 

19 SKLT 0.24280645 0.263357098 0.239824848 0.433643868 

20 SQBB 0.026011653 0.022768636 0.018314824 0.021759094 

21 STTP 0.243692768 0.260622334 0.420720895 0.353156441 

22 TCID 0.059511985 0.06732191 0.065194214 0.084143186 

23 TSPC 0.054484295 0.051682431 0.053978942 0.05789562 

24 ULTJ 0.090337019 0.081420104 0.071086874 0.064651177 

25 UNVR 0.121137547 0.158432029 0.177667913 0.160552144 

Sumber : Lampiran 1, Laporan keuangan perusahaan periode 2012-2015 (Data   

diolah) 
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Pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.5 diketahui bahwa rata-rata LDE perusahaan yang 

terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2012 sampai 2015 sebesar 

0.224433 dengan standard deviasi 0.2392321. Standard deviasi menunjukkan 

adanya penyimpangan sebesar 0.2392321 terhadap rata-rata hitungnya (mean). 

Nilai maksimum LDE sebesar 1.0790 yaitu PT Mayora Indah Tbk (MYOR) pada 

tahun 2012 dan nilai minimumnya adalah 0.0183 yaitu PT Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk (ICBP) pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa PT Indofood 

CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) tbk memiliki tingkat modal yang dibiayai oleh 

hutang jangka panjang paling rendah dibandingkan dengan perusahaan lain didalam 

penelitian ini. Sedangkan PT Mayora Indah Tbk (MYOR) memiliki tingkat modal 

yang dibiayai hutang jangka panjang paling tinggi dibandingkan dengan perusahaan 

lain. 

4.2.3. Deskripsi Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Ukuran perusahaan (SIZE) ini mengukur seberapa besar ukuran perusahaan, 

SIZE menunjukkan besar kecilnya perusahaan dengan menggunakan total asset 

sebagai pendekatannya. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan melakukan Log 

pada total asset perusahaan.  
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Tabel 4.6 

Ukuran perusahaan (SIZE) yang masuk perhitungan di Indeks Saham 
Syariah Indonesia periode 2012-2015 

No KODE 2012 2013 2014 2015 

1 ADES 11.59005453 11.64450161 11.70317526 11.81506213 

2 AISA 12.58743886 12.700775 12.86757625 12.95717512 

3 CEKA 12.01186328 12.02923248 12.10861577 12.17196802 

4 DVLA 12.0312838 12.07556677 12.09210544 12.13870624 

5 ICBP 13.2492835 13.32771583 13.39637741 13.42423827 

6 INAF 12.07504259 12.11210563 12.09633403 12.18574284 

7 INDF 13.77323194 13.89261093 13.93418971 13.9629918 

8 KAEF 12.31730006 12.39303785 12.47249091 12.51003858 

9 KICI 10.97752228 10.99253462 10.98563187 11.12655961 

10 KLBF 12.97395671 13.05365691 13.09429753 13.13660698 

11 LMPI 11.91123914 11.91497193 11.90789067 11.8993244 

12 MBTO 11.78496944 11.786588 11.79195934 11.81217736 

13 MERK 11.75544107 11.84319933 11.85527652 11.80729604 

14 MRAT 11.65846243 11.64304161 11.69791458 11.69643506 

15 MYOR 12.91920921 12.987212 13.01246214 13.05471705 

16 PSDN 11.83417336 11.83367759 11.79304155 11.79267099 

17 PYFA 11.13305808 11.24333307 11.23738443 11.20398842 

18 ROTI 12.08096711 12.26071258 12.33100074 12.43237973 

19 SKLT 11.39749935 11.47999183 11.52058164 11.57646891 

20 SQBB 11.59894851 11.62447597 11.66214629 11.66654374 

21 STTP 12.09685471 12.16733488 12.23050106 12.28320351 

22 TCID 12.10091237 12.16611989 12.26793057 12.31850093 

23 TSPC 12.66586089 12.7330333 12.74762389 12.79828656 

24 ULTJ 12.38395772 12.44895678 12.46494887 12.54900276 

25 UNVR 13.07863728 13.12542231 13.15474858 13.1967272 

Sumber : Lampiran 1, Laporan keuangan perusahaan periode 2012-2015 (Data 

diolah) 
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Rata-rata ukuran perusahaan terbesar dimiliki oleh PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk (INDF) dengan 13.9630 sedangkan rata-rata ukuran terkecil PT 

Kedaung Indah Chan Tbk (KICI) Sebesar 10.9775. Rata-rata ukuran perusahaan 

sampel ialah 12.23410. Pada tahun 2015 PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) 

menjadi perusahaan dengan ukuran terbesar dengan 13.9630  sedangkan PT 

Kedaung Indah Chan Tbk (KICI) menjadi perusahaan terkecil dengan besar 

10.9775 pada tahun 2015 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.6.  

4.2.4. Deskripsi Umur Perusahaan (AGE) 

Umur perusahaan menunjukkan sudah berapa lama perusahaan tersebut 

berdiri menjalankan operasinya. Dalam penelitian ini umur perusahaan dihitung 

dengan umur perusahaan  yang dihitung sejak tahun berdiri.  

Tabel 4.7 

Umur perusahaan (AGE) yang masuk perhitungan di Indeks Saham 

Syariah Indonesia Periode 2012-2015 

No KODE 2012 2013 2014 2015 

1 ADES 26 27 28 29 

2 AISA 22 23 24 25 

3 CEKA 41 42 43 44 
4 DVLA 36 37 38 39 

5 ICBP 3 4 5 6 

6 INAF 29 30 31 32 

7 INDF 22 23 24 25 

8 KAEF 195 196 197 198 

9 KICI 37 38 39 40 

10 KLBF 46 47 48 49 
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No Kode 2012 2013 2014 2015 

11 LMPI 36 37 38 39 

12 MBTO 31 32 33 34 

13 MERK 38 39 40 41 

14 MRAT 34 35 36 37 

15 MYOR 34 35 36 37 

16 PSDN 38 39 40 41 

17 PYFA 35 36 37 38 

18 ROTI 16 17 18 19 

19 SKLT 36 37 38 39 

20 SQBB 40 41 42 43 

21 STTP 25 26 27 28 

22 TCID 41 42 43 44 

23 TSPC 42 43 44 45 

24 ULTJ 41 42 43 44 

25 UNVR 79 80 81 82 

Sumber : Lampiran 1, Laporan Keuangan Perusahaan periode 2012-2015 (Data 

diolah (data diolah) 

Rata-rata umur perusahaan ialah 42.42 tahun. Umur perusahaan terlama 198 

tahun yaitu PT Kimia Farma (persero) Tbk pada tahun 2015, sedangkan umur 

termuda yaitu 3 dimiliki oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tahun 

2012 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.7.  

4.2.5. Deskripsi Return on Equity (ROE) 

Return On Equity yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu, atau dengan kata lain 

menunjukkan tingkat kembalian yang dihasilkan oleh manajemen dari modal yang 

disediakan oleh pemilik perusahaan. Penelitian ini mengamati perubahan nilai ROE 
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perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

selama empat tahun berturut-turut dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Tabel 4.8 

menyajikan nilai ROE selama tahun 2012-2015.  

Tabel 4.8  

ROE perusahaan yang masuk perhitungan di Indeks Saham Syariah 

Indonesia Periode 2012-2015 

No KODE 2012 2013 2014 2015 

1 ADES 0.398695498 0.210198733 0.104871889 0.100006395 

2 AISA 0.124745445 0.172314947 0.105246868 0.094216981 

3 CEKA 0.125903888 0.123172527 0.076274441 0.166511216 

4 DVLA 0.176946957 0.137527131 0.084088558 0.11082949 

5 ICBP 0.190407063 0.177570407 0.168330447 0.178383101 

6 INAF 0.06519762 -0.091779499 0.001967731 0.011077457 

7 INDF 0.139984525 0.144475179 0.124824781 0.086024211 

8 KAEF 0.142739638 0.134087194 0.13059761 0.135853573 

9 KICI 0.033947937 0.100295267 0.059780161 -0.139238079 

10 KLBF 0.240800958 0.24301847 0.216052543 0.18811853 

11 LMPI 0.005716482 -0.030296425 0.00428579 0.009890153 

12 MBTO 0.104756014 0.035814529 0.006446448 -0.032372432 

13 MERK 0.258692884 0.342519287 0.327750101 0.301018867 

14 MRAT 0.079690248 -0.017736209 0.01920062 0.002774319 

15 MYOR 0.242654734 0.274743666 0.099943732 0.240685874 
16 PSDN 0.062560608 0.065405696 -0.074424554 -0.131413258 

17 PYFA 0.060523263 0.06598207 0.027523764 0.030498337 

18 ROTI 0.223744147 0.200695688 0.196409885 0.227623681 
19 SKLT 0.061496264 0.082256451 0.107458554 0.131979583 

20 SQBB 0.415690343 0.430831627 0.446780745 0.424250198 

21 STTP 0.128734342 0.168557149 0.151010688 0.184083529 

22 TCID 0.137099648 0.135375931 0.13581129 0.317501507 
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No Kode 2012 2013 2014 2015 

23 TSPC 0.191929055 0.167059992 0.141395239 0.122020164 

24 ULTJ 0.210812759 0.162723409 0.125098757 0.186988079 

25 UNVR 1.21943042 1.258058792 1.247835405 1.212216408 

Sumber : Lampiran 1, Laporan Keuangan Perusahaan periode 2012-2015 (Data 

diolah) 

Hasil analisis deskriptif memperlihatkan bahwa rata-rata ROE yang 

dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan sampel adalah sebesar 0.179299 dan 

standar deviasi sebesar 0.2441333, dimana standar deviasinya lebih besar dari rata-

ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi yang besar pada profitabilitas 

perusahaan yang menjadi sampel. Tabel 4.8 memperlihatkan nilai profitabilitas 

tertinggi yaitu sebesar 1.2581, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dari modal yang dimilikinya yaitu sebesar 125% dan hal 

ini terjadi pada perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Nilai terendah ROE dari 

emiten sampel yaitu sebesar -0.1392 yang dimiliki oleh PT Kedaung Indah Chan 

Tbk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan PT Kedaung Indah Chan 

Tbk dalam mengelola atau memutar modal yang dimilikinya untuk menghasilkan 

laba terbilang kurang baik. Hasil tersebut juga mengindikasikan bahwa sebagian 

besar perusahaan manufaktur bidang produksi barang konsumsi memiliki nilai 

profitabilitas yang positif yang diukur dengan ROE.  
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4.3 Analisis Hasil Penelitian  

4.3.1 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

variabel independen, variabel dependen atau keduanya memiliki distribusi normal 

atau tidak. Model yang paling baik adalah distribusi data normal atau mendekati 

normal (Hakim 2001: 254). Data yang dapat dikatakan berdistribusi normal 

setidaknya memiliki 30 data (N) maka penelitian ini sudah dikatakan melebihi 

karena terdiri dari 4 variabel independen dengan jumlah N sebanyak 100. Jadi 

jumlah tersebut sudah melebihi cukup untuk dapat dikatakan berdistribusi normal. 

Namun, untuk mengetahui secara akurat maka digunakan alat bantu statistika SPSS 

untuk pengujian normalitas. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data pada sumbu diagonal dan grafik dengan melihat histogram dari residualnya 

serta melihat NPP (Normal Probability Plot).  

Ketika histogram membentuk pola seperti lonceng yang tidak memilik i 

kecenderungan ke kiri ataupun ke kanan maka dikatakan memiliki distribus i 

normal.  
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Gambar 4.1 
 

Berdasarkan Gambar 4.1 pola yang terbentuk menunjukkan bahwa data 

memiliki distribusi yang normal dengan melihat pola berbentuk lonceng. Sehingga 

dapat dikatakan berdasarkan histogram data penelitian memenuhi asumsi 

normalitas.  

Selanjutnya untuk mendukung hasil uji normalitas penelitian ini melihat pola 

grafik Normal Probability Plot (NPP). Aturan yang digunakan dalam Normal 

Probability Plot adalah grafik normal ditunjukan dengan penyebaran titik-tit ik 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal mengindikasikan model 

regresi memenuhi asumsi normalitas.  
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Gambar 4.2 

Berdasarkan Gambar 4.2 Normal P-P Plot of Regression Standardized 

Residual artinya, model penelitian perusahaan yang masuk di Indeks Saham 

Syariah Indonesia periode tahun 2012-2015 residualnya berdistribusi secara 

normal. 

4.3.1.2 Uji Multikolinieritas 

Menurut Widarjono (2010:75) multikolinearitas merupakan hubungan 

linear antara variabel independen didalam regresi berganda. Jika ada korelasi antar 

variabel independen maka terdapat masalah multikolinearitas. Ada atau tidaknya 

multikolinieritas dapat diketahui dengan mengidentifikasi secara statistik melalui 

nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Dengan menggunakan alat 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH HUTANG JANGKA ... JULIO SANTRI ADIRA



 68 

bantu SPSS, bagian colinearity statistic n pada nilai tolerance dan Variance 

Inflation Factor. Nilai variance mendekati 1 dan VIF lebih dari 1 maka tidak 

terdapat multikolineartitas. Jika nilai tolerance mendekati 1 maka tidak ada 

kolinearitas antar variabel independen sedangkan jika mendekati nol atau sama 

dengan nol maka ada kolinearitas antar variabel independen. Nilai VIF > 10, maka 

variabel bebas mengalami gejala multikolinieritas, yang berarti terdapat korelasi 

antar variabel bebas. Sedangkan jika lebih dari 1 dan kurang dari 10 maka tidak 

terjadi gejala multikolinearitas.  

Tabel 4.9 

Coefficientsa 
Model Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant)      

SDE .521 .476 .438 .928 1.077 
LDE -.018 -.120 -.098 .834 1.199 
SIZE .334 .285 .241 .854 1.172 
Age .203 .123 .100 .907 1.103 

Sumber : Lampiran 2, Hasil Uji SPSS  (Data diolah) 

Berdasarkan hasil yang diperoleh nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih 

dari 1 dan kurang dari 10 sehingga berada direntang dimana dikatakan tidak 

terdapat multikolinearitas. Nilai yang diperoleh untuk SDE sebesar 1.077, LDE 

sebesar 1.199, SIZE  sebesar 1.172 dan AGE sebesar 1.103. Sedangkan nilai 

Tolerance SDE sebesar .928 , LDE sebesar .834,   SIZE sebesar .854 dan AGE 

sebesar .907.  hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tolerance tidak sama 

dengan nol, bahkan mendekati satu, sehingga dikatakan tidak ada multikolinearitas. 
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Kesimpulan berdasarkan nilai VIF dan Tolerance tidak ada kolinearitas antar 

variabel independen. 

4.3.1.3 Uji Autokorelasi 

Menurut Widarjono (2010:98) autokorelasi merupakan korelasi antara 

variabel gangguan satu observasi dengan variabel gangguan observasi lain. Jika 

terjadi autokorelasi maka varian tidak lagi memiliki varian yang minimum sehingga 

menyebabkan perhitungan standard error metode OLS tidak bisa lagi dipercaya 

kebenarannya. Selanjutnya interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan 

pada distribusi t dan F tidak bisa dipercaya untuk evaluasi hasil regresi. Pengujian 

ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW) test. Penentuan ada tidaknya 

autokorelasi dapat dilihat dengan jelas dengan menggunakan Tabel 4.10 yang 

menjelaskan bahwa jika d mendekati 2 maka tidak ada autokorelasi sebaliknya jika 

nilai d mendekati 0 atau mendekati 4 maka diduga ada autokorelasi positif atau 

autokorelasi negatif.  

Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui nilai Durbin-Watson pertama-  

tama harus ditentukan terlebih dahulu nilai batas bawah (dU) dan batas atas (4-dU) 

sehingga nilainya akan terlihat dalam Tabel. Pada (𝛼)= 5% atau 0,05 dan k= 4 maka 

diketahui nilai batas bawah (dU) = 1.7582 dan batas atas (4-dU) = 2,2418  

Kemudian nilai batas bawah (dU) dan batas atas (4-dU) tersebut dimasukkan dalam 

Tabel 4.10 berikut :  
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Tabel 4.10 
Untuk melihat ada tidaknya Autokorelasi 

(Uji Durbin Watson) 
Autokorelasi 

Positif 

Tidak dapat 

diputuskan 

Tidak ada 

autokorelasi 

Tidak dapat 

diputuskan 

Autokorelasi 

negatif 

 
 
Batas bawah dan batas atas dimasukkan di table ini. 
Sumber : Widarjono, Agus. 2010. Analisis Statistika Multivariat Terapan. Edisi 
Pertama. Yogyakarta. UPP STIM YKPN  
 

Tabel 4.11 
Uji Autokorelasi Durbin Watson (DW) 

Durbin Watson Hasil Keterangan 

1,831 DW berada direntang 

1,7582-2,2418 

Tidak terdapat 

Autokorelasi 

Sumber : Lampiran 2, Hasil Uji SPSS  (Data diolah) 

 Hasil yang ditunjukan dalam Tabel 4.11 bahwa nilai Durbin-Watson sebesar  

1,831 yang berarti nilai berada pada rentang antara 1,7582-2,2418. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. Sehingga kolerasi antara 

kesalahan penggangu pada periode t dan kesalahan penggangu pada periode t-1 atau 

periode sebelumnya tidak ada.  

4.3.1.4 Uji Heteroskedastisitas 

Widarjono (2010:84) menyatakan bahwa heteroskedastisitas berarti terdapat 

varian variabel gangguan yang tidak konstan. Uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut terdapat ketidaksamaan varian 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model penelitian yang baik 

0 dL dU 2 4-dU 4-dL 4 
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adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk melihat adanya 

problem heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Dasar analis is 

pengujian gejala heteroskedastisitas yaitu:  

1. Jika titik-titik yang ada pada grafik membentuk pola tertentu dan 

teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, berarti 

telah terjadi heteroskedastisitas.   

2. Jika tidak ada pola tertentu di dalam grafik, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas.   

Gambar 4.3 

 

Hasil Uji SPSS 20 (Data diolah) 
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Berdasarkan data Gambar 4.3 Scatterplot menunjukan bahwa data 

menyebar dan tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat heteroskedastisitas  

4.3.2 Uji Statistik Model 

4.3.2.1 Koefisien Determinasi (R2) dan Adjusted R2    

Koefisien derterminasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa baik garis 

regresi sesuai dengan data aktualnya (goodness of fit). Koefisien determinasi ini 

mengukur prosentase total variasi variabel Y yang dijelaskan oleh variabel 

independen didalam regresi. Semakin tinggi koefisien determinasi akan semakin 

kuat hubungan antar variabel dependen dengan satu atau beberapa variabel 

independen.  

Tabel 4.12 
Hasil Koefisien Determinasi (R2) dan Adjusted R2 

Model R-Square Adjusted R-Square 

Model  .347 .319 

Sumber : Lampiran 2, Hasil Uji SPSS (Data diolah) 

Hasil regresi pada Tabel diatas menunjukan bahwa nilai koefisien 

determinasi (R2) adalah sebesar .347 atau 34,7% artinya bahwa variabel-variabe l 

independen SDE, LDE, SIZE dan AGE mampu menjelaskan variabel dependen 

ROE hanya sebesar 34,7% dan sisanya 65,3% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak dibahas pada penelitian ini.  
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4.3.2.2 Analisis Regresi Berganda  

Analisis regresi linier berganda merupakan model analisis untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen SDE, LDE, SIZE dan AGE terhadap 

variabel dependen ROE. Dalam analisis regresi linier berganda, terdapat persamaan 

yang menunjukkan model regresi tersebut. Dalam penelitian ini persamaan regresi 

linier berganda diperoleh melalui hasil uji SPSS, yang hasil pengolahanya akan 

tersaji dalam Tabel 4.13 berikut.  

Tabel 4.13 
Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Unstandardized 

Coefficient (B) 

Keterangan 

Konstanta -1.112 Merupakan Intersep 

SDE .266 Bernilai positif 

LDE -.109 Bernilai Negatif 

SIZE .093 Bernilai Positif 

AGE .001 Bernilai Positif 

Sumber : Lampiran 2, hasil uji SPSS (data diolah) 

Berdasarkan nilai B yang terlihat dalam Tabel di atas, maka persamaan 

untuk regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut.  

YROE = 𝛽0 + 𝛽1𝑆𝐷𝐸 + 𝛽2𝐿𝐷𝐸+ 𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽4𝐴𝐺𝐸 + 𝑒 

YROE  = -1.112 + 0.266 SDE - 0.109 LDE + 0.093 SIZE + 0.001 AGE  
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Persamaan tersebut mencerminkan sifat regresi antar variabel. YROE yang 

merupakan Return On Equity merupakan variabel dependen yang diestimas i 

berdasarkan SDE, LDE, SIZE dan AGE sebagai variabel dependen. Konstanta 

sebesar -1.112  menunjukkan bahwa ketika SDE, LDE, SIZE dan AGE bernilai nol, 

maka profitabilitas akan memiliki nilai -1.112. Nilai positif pada jumlah SDE, SIZE 

dan AGE menunjukkan adanya hubungan searah antara ketiga variabel tersebut 

dengan Return On Equity. Ketika SDE naik sebesar satu satuan, maka ROE akan 

naik sebesar 0.266 satuan, saat LDE jika naik satu satuan maka ROE akan turun 

sebesar -0.109 satuan, lalu ketika SIZE naik satu satuan maka ROE akan naik 

sebesar 0.093 satuan, dan ketika AGE naik satu satuan maka ROE akan naik 0.001 

satuan.  

4.3.2.3 Uji Signifikan Parsial (Uji-t) 

Uji-t digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen secara 

individu mempengaruhi variabel dependen (Widarjono, 2010:25). Asumsi yang 

digunakan adalah variabel lain dari variabel independen dinilai konstan. 

Pengambilan keputusan didasarkan pada :  

1. Perbandingan T-stat dan T Table  

1. Apabila t hitung > t Tabel maka H0 ditolak  

2. Apabila t hitung < t Tabel maka H0 diterima   

2. Probabilitas  

1. Prob.(p-value)>significance level maka H0 diterima  

2. Prob.(p-value)<significance level maka H0 ditolak  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Untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial dapat dilihat dari 

nilai signifikansi kurang dari 5% dan membandingkan antara t-hitung > t Tabel 

maka variabel independen tersebut memiliki pengaruh signifikan secara parsial 

terhadap harga saham. Oleh karena itu didalam penelitian ini dirumuskan terlebih 

dahulu hipotesis dari uji t sebagai berikut:  

(H0) :hutang jangka pendek tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi yang 

terdaftar di ISSI periode 2012- 2015.  

(H1) : hutang jangka pendek berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi yang 

terdaftar di ISSI periode 2012- 2015 

(H0) : hutang jangka panjang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi yang 

terdaftar di ISSI periode 2012-2015 

(H1) : hutang jangka panjang berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi yang 

terdaftar di ISSI periode 2012-2015 

Setelah melakukan hipotesis maka dilakukan uji t dengan menggunakan alat  

uji SPSS. Hasil pengujian akan ditampilkan pada Tabel dibawah ini  
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Tabel 4.14 
Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 

 
Variabel 
Bebas 

Nilai t 
Hitung 

Nilai t Tabel (α) 

 

Sig. Keterangan 

SDE 5.280 1.676 

5% 

.000 t hitung > t Tabel maka 
H0 ditolak  

sig < α maka H0 
ditolak  

LDE -1.179 1.676 .241 t hitung < t Tabel maka 
H0 diterima 

sig > α maka H0 
diterima 

 
SIZE 2.902 1.676 .005 t hitung > t Tabel maka 

H0 ditolak  

sig < α maka H0 
ditolak 

AGE 1.208 1.676 .230 t hitung < t Tabel maka 
H0 diterima  

sig > α maka H0 
diterima 

Sumber : Lampiran 2, Hasil Uji SPSS (Data diolah) 

a) Variabel SDE memiliki t-hitung sebesar 5.280 dengan signifikansi sebesar 

.000, Sedangkan t-Tabel dengan nilai signifikansi sebesar 0.05 adalah 1.676 

maka t-hitung > t-Tabel (5.280 > 1.676) dan nilai signifikansi 0.000<0.05 

maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak sehingga SDE secara parsial 

berpengaruh secara signifikan berpengaruh terhadap ROE.   

b) Variabel LDE memiliki t-hitung sebesar -1.179 dengan signifikansi sebesar 

.241, sedangkan t-Tabel dengan nilai signifikansi sebesar 0.05 adalah 1.676 
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maka t-hitung > t-Tabel (-1.179<1..676) dan nilai signifikansi 0.241>0.05 

maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima sehingga LDE secara parsial 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROE. 

c) Variabel SIZE memiliki t-hitung sebesar 2.902 dengan signifikansi sebesar 

0.005, sedangkan t-Tabel dengan nilai signifikansi sebesar 0.05 adalah 

1.676 maka t-hitung>t-Tabel (2.902>1.676) dan nilai signifikans i 

0.005<0.05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak sehingga SIZE 

secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap ROE. 

d) Variabel AGE memiliki t-hitung sebesar 1.208 dengan signifikansi sebesar 

0.230, sedangkan t-Tabel dengan nilai signifikansi sebesar 0.05 adalah 

1.676 maka t-hitung<t-Tabel (1.208<1.676) dan nilai signifikans i 

0.230>0.05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima sehingga AGE 

secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROE. 

Setelah dilakukan Uji-t diketahui bahwa SDE dan SIZE berpengaruh 

signifikan. Akan tetapi LDE dan AGE tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham.  

4.3.2.4 Uji Signifikan Simultan (Uji-F)  

Uji-F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel independen 

terhadap variabel dependen. Uji ini dapat dijelaskan dengan menggunakan analis is 

varian (analisis of variance = ANOVA).  

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah secara signifikan terdapat 

pengaruh secara simultan antara variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen. Pengambilan keputusan terhadap uji F berdasarkan:  
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a. Perbandingan F-hitung dan F-Tabel  

1. Apabila F-hitung >f α (k, n-k-1) maka H0 ditolak   

2. Apabila F-hitung < f α (k, n-k-1) maka H0 diterima   

b. Probabilitas  

1. Prob.(p-value)>significance level maka H0 diterima   

2. Prob.(p-value)<significance level maka H0 ditolak   

Tabel 4.15 hasil uji spss anova 

ANOVAb 
Model Sum of 

Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 2.047 4 .512 12.614 .000a 
Residual 3.854 95 .041   

Total 5.901 99    
a. Predictors: (Constant), Age, SIZE, SDE, LDE 
b. Dependent Variable: ROE 
Sumber : Lampiran 2, Hasil Uji SPSS  (Data diolah) 

Hasil penelitian menyatakan besarnya nilai F-hitung berdasarkan besarnya 

nilai (α) sebesar 5% yaitu 12.614 sedangkan nilai F-Tabel berdasarkan Tabel 

distribusi F sebesar 2.46. sehingga nilai F-hitung lebih besar daripada nilai F-Tabel 

(F-hitung 12.614 > F-Tabel 2.46) maka H0 berdasarkan F-Hitung ditolak. Tingkat 

signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikans i 

yang telah ditentukan sebesar 0.05 (Signifikansi 0.000 < Signifikansi yang telah 

ditentukan 0.05). Maka H0 berdasarkan tingkat signifikansi ditolak.   

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH HUTANG JANGKA ... JULIO SANTRI ADIRA



 79 

Tabel 4.16 

Rangkuman Hasil Uji Hipotesis (Uji F) 

F-Hitung (α) Sig. F-Tabel Keterangan 

12.614 5% .000a 2.46 F hitung > F Tabel 
maka H0 ditolak Sig < 
α maka H0 ditolak  

Sumber : Lampiran 2, Hasil Uji SPSS (Data telah diolah) 

 Kesimpulannya secara serentak variabel SDE, LDE, SIZE dan AGE secara 

simultan berpengaruh terhadap harga saham. 

4.4 Pembahasan  

4.4.1 Pengaruh SDE, LDE, SIZE dan AGE secara parsial terhadap ROE 

perusahaan 

4.4.1.1 Pengaruh SDE secara Parsial Terhadap ROE 

Dari hasil pengujian uji t untuk variabel SDE diperoleh hasil bahwa SDE 

memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur 

dengan Return On Equity (ROE) yang masuk perhitungan di Indeks Saham Syariah 

Indonesia periode 2012 hingga 2015. Pengaruh tersebut dibuktikan dengan nilai t 

sebesar 5.280 dengan signifikansi sebesar 0.000. SDE memiliki koefisien 0.266 

dimana jika semua variabel tetap maka pengaruh SDE terhadap ROE saat ROE naik 

satu satuan sebesar 0.266 

Hasil ini berbeda dengan penelitian milik Ewayed(2014) yang 

menggunakan SDE sebagai variabel independen dan Profitabilitas perusahaan yang 

diukur dengan ROE sebagai variabel dependen. Hasil yang diperoleh 
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Ewayed(2014) menyatakan bahwa SDE memiliki pengaruh tidak signifikan 

terhadap harga saham karena nilai probabilitas yang tinggi dibandingkan dengan 

signifikansi yang ditentukan. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelit ian 

Abor(2005) yang melakukan penelitian yang serupa dan menghasilkan bahwa SDE 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 

Penelitian ini sejalan dengan teori MM, teori statis struktur permodalan dan 

teori trade-off yang mengemukakan bahwa hutang memiliki pengaruh positif 

terhadap harga saham. Ketika hutang jangka pendek yang diatur dengan SDE tinggi 

maka hal tersebut akan sejalan dengan kenaikan profitabilitas perusahaan 

manufaktur bidang barang konsumsi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) periode 2012 hingga 2015. 

Perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi menggunakan hutang 

jangka pendek untuk kegiatan operasi bisnis atau produksi barang, dengan adanya 

hutang jangka pendek terhadap supplier berupa hutang dagang, perusahaan 

manufaktur bidang barang konsumsi dapat meningkatkan produktivitas perusahaan 

dengan menambah kapasitas produksinya, dengan asumsi barang produksi laku 

maka profitabilitas perusahaan otomatis sejalan dengan bertambahnya produktifitas 

perusahaan. 

4.4.1.2 Pengaruh LDE secara Parsial Terhadap ROE 

Dari hasil pengujian uji t untuk variabel LDE diperoleh hasil bahwa LDE 

memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur 

dengan Return On Equity (ROE) yang masuk perhitungan di Indeks Saham Syariah 

Indonesia periode 2012 hingga 2015. Pengaruh tersebut dibuktikan dengan nilai t 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH HUTANG JANGKA ... JULIO SANTRI ADIRA



 81 

sebesar -1.179 dengan signifikansi sebesar 0.241. LDE memiliki koefisien -0.109 

dimana jika semua variabel tetap maka pengaruh LDE terhadap ROE saat ROE naik 

satu satuan sebesar -0.109. 

Berbeda dengan penelitian ewayed(2014) yang memiliki hasil bahwa hanya 

LDE yang berpengaruh terhadap ROE perusahaan, sejalan dengan penelitian ini, 

Oyesola(2009) dalam hasil penelitiannya di Nigeria menyatakan bahwa SDE 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitias perusahaan dan LDE atau 

hutang jangka pendek mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

Penelitian ini sejalan dengan teori Trade-off theory dimana esensi trade-off 

theory dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan 

yang timbul sebagai akibat penggunaan utang. Sejauh manfaat lebih besar, 

tambahan utang masih diperkenankan. Apabila pengorbanan karena penggunaan 

utang sudah lebih besar, maka tambahan utang sudah tidak diperbolehkan. 

Berbanding terbalik dengan hutang jangka pendek, hutang jangka panjang 

mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas, hal ini disebabkan 

oleh bunga hutang yang berasal dari hutang jangka panjang memiliki tingkat bunga 

yang cukup besar sehingga resiko yang dimilikinya pun cukup besar, apabila 

perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban hutang jangka panjang dengan baik 

pada saat jatuh tempo maka resiko yang akan diderita oleh perusahaan akan cukup 

besar antara lain yaitu menurunnya kepercayaan pada para kreditor pada 

perusahaan sehingga apabila perusahaan memerlukan dana untuk kebutuhan 
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aktivitas perusahaannya perusahaan akan kesulitan untuk memperoleh sumber 

dananya 

Resiko lain yang akan diderita oleh perusahaan apabila tidak mampu 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya yaitu resiko kebangkrutan yang 

diakibatkan oleh ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya dengan baik pada saat jatuh tempo hutang tersebut, sehingga 

perusahaan tersebut dipailitkan oleh kreditor, kedua resiko ini berbanding terbalik 

dengan usaha perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas, oleh karena itu jika 

perusahaan akan memilih hutang jangka panjang sebagai sumber pendanaan jangka 

panjangnya sebaiknya perusahaan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap 

keadaan keuangan perusahaannya sehingga perusahaan tidak mengalami resiko-

resiko yang cukup berat yang diakibatkan oleh penggunaan hutang jangka panjang 

sebagai sumber dananya dan hal yang harus dilakukan oleh perusahaan jika 

menggunakan hutang jangka panjang sebagai sumber dananya adalah perusahaan 

harus dapat berusaha meningkatkan laba operasi yang diperoleh perusahaan 

sehingga semua kewajiban yang berasal dari hutang jangka panjangnya dapat 

terpenuhi dengan baik, selain itu yang dapat dilakukan perusahaan yaitu perusahaan 

harus dapat melakukan efektivitas serta efisiensi pada aktivitas- aktivitas operasi 

perusahaan seperti memanfaatkan kapasitas gedung secara penuh, penghematan 

pada biaya-biaya operasi serta peningkatan penjualan perusahaan. Oleh karena 

itulah mengapa hutang jangka pendek berpengaruh secara signifikan sedangkan 

hutang jangka panjang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.  
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4.4.1.3 Pengaruh SIZE secara Parsial Terhadap ROE 

Dari hasil pengujian uji t untuk variabel SIZE diperoleh hasil bahwa SIZE 

memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur 

dengan Return On Equity (ROE) yang masuk perhitungan di Indeks Saham Syariah 

Indonesia periode 2012 hingga 2015. Pengaruh tersebut dibuktikan dengan nilai t 

sebesar 2.902 dengan signifikansi sebesar 0.005. SIZE memiliki koefisien 0.093 

dimana jika semua variabel tetap maka pengaruh SIZE terhadap ROE saat ROE 

naik satu satuan sebesar 0.093. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Ofuan dan Izien 

(2016) mengenai hubungan antara ukuran perusahaan dan umur perusahaan 

terhadap profitabilitas, dan menghasilkan bahwa ukuran perusahaan memilik i 

pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas dikarenakan perusahaan yang 

memiliki jumlah aset besar lebih memiliki kemampuan untuk menghasilkan 

profitabilitas. 

Gibson (2003: 176) mengatakan bahwa perusahaan besar memilik i 

kemampuan lebih besar dan lebih memuaskan pasar modal. Dia juga mengatakan 

bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat dari nilai relative dari penjualan dan asset. 

Kedua ukuran perusahaan tersebut memberikan dampak sendiri-sendiri atas laba 

yang dihasilkan. Penjualan yang besar dapat megnhasilkan laba yang besar pula 

jika diimbangi dengan biaya yang efisien, tetapi jika biaya yang dikeluarkan juga 

besar maka peningkatan penjualan tidak akan diimbangi dengan peningkatan laba. 

Asset di dalam neraca perusahaan yang terdiri dari asset lancar dan asset tetap 

menunjukkan gambaran bahwa perusahaan memiliki kekayaan yang bisa 
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dipergunakan untuk dijadikan sebagai modal internal dalam meningkatkan 

pendapatan. Dari pernyataan Gibson dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi di ISSI periode 2012 hingga 2015 

memiliki penjualan yang relative besar dan biaya yang efisien. 

4.4.1.4 Pengaruh AGE secara Parsial Terhadap ROE 

Dari hasil pengujian uji t untuk variabel AGE diperoleh hasil bahwa AGE 

memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur 

dengan Return On Equity (ROE) yang masuk perhitungan di Indeks Saham Syariah 

Indonesia periode 2012 hingga 2015. Pengaruh tersebut dibuktikan dengan nilai t 

sebesar 1.208 dengan signifikansi sebesar 0.230. AGE memiliki koefisien 

0.001dimana jika semua variabel tetap maka pengaruh AGE terhadap ROE saat 

ROE naik satu satuan sebesar 0.001. 

Pengaruh umur terhadap profitabilitas perusahaan pada peneltian ini tidak 

signifikan, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ofuan dan Izien (2016) 

yang menghasilkan ada hubungan positif signifikan antara umur perusahaan 

terhadap profitabilitas perusahaan, perbedaan kondisi ekonomi negara antara 

indonesia dan nigeria dirasa menjadi penyebab berbedanya hasil penelit ian, 

kesimpulannya bahwa perusahaan manufaktur bidang produksi barang konsumsi 

yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) profitabilitasnya tidak 

ditentukan oleh semata-mata umur perusahaan, sehingga lebih memilik i 

pengalaman namun murni karena faktor-faktor lain seperti kreativitas, 

produktivitas, angka penjualan, dan faktor-faktor lainnya. 
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4.4.2 Pengaruh SDE, LDE, SIZE dan AGE secara simultan terhadap ROE 

perusahaan 

Berdasarkan pada hasil penelitian menyatakan bahwa nilai F hitung lebih 

besar daripada nilai F-Tabel distribusi F (F-Hitung 12.614 > F Tabel 2.46). Maka 

H0 berdasarkan nilai F-hitung ditolak. Tingkat signifikansi sebesar 0.000 lebih 

kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0.05 

(Signifikansi 0.000 < Signifikansi yang telah ditentukan 0.05). Maka H0 

berdasarkan tingkat signifikansi ditolak. Sehingga secara bersama-sama SDE, LDE, 

SIZE, dan AGE secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas Perusahaan. 

Dapat disimpulkan bahwa Hutang jangka pendek, Hutang jangka panjang, Ukuran 

perusahaan dan Umur perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap 

Profitabilitas perusahaan Manufaktur bidang produksi barang konsumsi pada 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2012 hingga 2015. Didalam 

penlitian ini juga menyatakan bahwa Hutang jangka pendek, Hutang jangka 

panjang, Ukuran perusahaan dan Umur perusahaan dapat dijelaskan sebesar  34.7% 

terhadap profitabilitas perusahaan pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

2012 hingga 2015. Akan tetapi ada faktor lain sebesar 65.3% yang dapat 

menjelaskan pengaruh lain diluar variabel yang diteliti yang memiliki hubungan 

dengan profitabilitas perusahaan seperti struktur aktiva, dan resiko bisnis yang 

dimiliki perusahaan. Meskipun hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang 

hanya mampu menjelaskan sebesar 34.7% terhadap profitabilitas perusahaan 

namun hal ini perlu diperhatikan. Karena pengelolaan hutang perusahaan yang baik 

dapat menambah dan memaksimalkan profitabilitas perusahaan. 
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Penelitian ini juga sejalan dengan teori yang telah disebutkan pada bab 

sebelumnya yang menyatakan bahwa struktur modal khususnya hutang memilik i 

pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Ketika hutang jangka pendek 

meningkat maka perusahaan dapat memanfaatkan tambahan dana tersebut untuk 

menambah kapasitas produksi yang menghasilkan profitabilitas, dan ketika hutang 

jangka panjang meningkat perusahaan mendapatkan tambahan dana untuk 

berinvestasi untuk profitabilitas di masa mendatang, namun dalam penelitian ini 

hutang jangka panjang tidak signifikan berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan dirasa karena adanya beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan 

yang memiliki hutang jangka panjang. Penelitian ini didukung oleh penelit ian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Oyesola (2009) dimana hutang jangka pendek 

berpengaruh secara signifikan dan hutang jangka panjang tidak berpengaruh secara 

signifikan.  

Keputusan berhutang dan penentuan struktur modal yang optimal agar 

perusahaan mencapai profitabilitas yang maksimal memang diperlukan, Karena 

Islam mengajarkan untuk menghadapi resiko dan mempersiapkan segalanya 

sebaik-baiknya dalam menghadapi takdir. Namun penentuan rasio hutang atau rasio 

struktur modal yang optimal sulit dilakukan karena setiap perusahaan memilik i 

resiko yang berbeda-beda. 

Sehingga pada intinya bahwa penggunaan hutang oleh perusahaan 

manufaktur harus seimbang, dan berdasar pada penelitian ini sebaiknya perusahaan 

manufaktur bidang barang konsumsi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) memilih hutang yang resiko nya lebih kecil dengan memilih 
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hutang dengan jangka waktu pendek, karena berdasar pada penelitian ini hutang 

jangka pendek yang dipergunakan oleh perusahaan manufaktur bidang barang 

konsumsi yang terdaftar di ISSI 2012-2015 terbukti lebih memiliki kemampuan 

untuk menghasilkan laba atau profitabilitas, dengan menambah hutang dagang 

untuk keperluan produksi barang perusahaan akan mendapatkan peningkatan 

profitabilitas. Dan berdsasarkan penelitian ini sebaiknya pula perusahaan 

manufaktur bidang barang konsumsi yang terdaftar di ISSI 2012-2015 menghindar i 

hutang jangka panjang karena hanya akan menambah resiko perusahaan  dan 

menurut hasil penelitian ini hutang jangka panjang tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap profitabilitas. 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH HUTANG JANGKA ... JULIO SANTRI ADIRA



88 

BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis dalam peneitian ini, kesimpulan 

yang dapat diambil adalah sebagai berikut:  

1. Hutang jangka pendek yang diukur dengan Short Term Debt to Equity 

berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap profitabilitas yang 

diukur dengan rasio Return On Equity (ROE) pada perusahaan manufak tur 

bidang barang konsumsi di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 

2012 hingga 2015. 

2. Hutang jangka panjang yang diukur dengan Long Term Debt to Equity 

berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan 

rasio Return On Equity (ROE) pada perusahaan manufaktur bidang barang 

konsumsi di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2012 hingga 

2015. 

3. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas yang diukur dengan rasio Return On Equity (ROE) pada 

perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) Periode 2012 hingga 2015. 

4. Umur perusahaan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap profitabil itas 

perusahaan yang diukur dengan rasio Return On Equity (ROE) pada 
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perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi pada Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2012 hingga 2015. 

5. Secara simultan Hutang jangka pendek, Hutang jangka panjang, Ukuran 

perusahaan dan Umur perusahaan memiliki Pengaruh yang signifikan 

terhadap Profitabilitas perusahaan yang diukur dengan Return On Equity 

(ROE) pada perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi pada Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2012 hingga 2015. 

5.2. Saran 

1. Untuk Perusahaan 

Perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi pada ISSI 2012-2015 

sebaiknya dalam penggunaan pemilihan hutang, agar lebih memilih hutang 

berjangka pendek untuk menambah hutang dagang untuk keperluan 

produksi barang, karena hutang jangka pendek berdasar penelitian ini 

terbukti lebih memiliki kemampuan untuk menghasilkan profitabilitas, dan 

perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi, harus memperhatikan 

sejauh mana batasan hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang yang 

digunakan, sehingga masih baik digunakan dalam operasional perusahaan. 

Sesuai dengan batasan menurut fatwa No.20/DSN/MUI/VI/2001, yang 

salah satu poinnya menjelaskan bahwa suatu perusahaan atau emiten dapat 

dikatakan atau dikategorikan syariah apabila batas utang terhadap modal 

tidak boleh lebih dari 82%, yang terdiri dari utang 45% dan modal 55%. 
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2. Untuk Investor 

Investor diharapkan melakukan analisis terhadap kondisi perusahaan sebelum 

melakukan penanaman modal atau pendanaan, baik analisis secara fundamental 

maupun secara teknikal. Analisis tersebut untuk menghindari terjadinya informasi 

asimetris (asymmetric information), sehingga investor bisa meramalkan 

profitabilitas perusahan yang mereka investasikan. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya 

agar penelitian selanjutnya memiliki cakupan yang lebih luas, bukan hanya 

meneliti mengenai pengaruh hutang terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur 

bidang barang konsumsi saja, sehingga wawasan mengenai pengaruh komposisi 

hutang dan pengaruhnya terhadap profitabilitas perusahaan dapat bertambah luas 

dan dapat digunakan sebagai penyempurna penelitian-penelitian sebelumnya.  
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Lampiran	1
Hasil	Tabulasi	Data	LDE,	SDE,	ROE,	SIZE,	AGE

Pers Tahun LDE SDE ROE SIZE Age
ADES 2012 0.38899781 0.471609874 0.398695498 11.59005453 26
AISA 2012 0.303486729 0.598487892 0.124745445 12.58743886 22
CEKA 2012 0.040618981 1.177089469 0.125903888 12.01186328 41
DVLA 2012 0.049227692 0.227815826 0.176946957 12.0312838 36
ICBP 2012 0.182466994 0.298619114 0.190407063 13.2492835 3
INAF 2012 0.259425184 0.5689317 0.06519762 12.07504259 29
INDF 2012 0.354424173 0.383114222 0.139984525 13.77323194 22
KAEF 2012 0.067726239 0.372647715 0.142739638 12.31730006 195
KICI 2012 0.232349335 0.194335447 0.033947937 10.97752228 37
KLBF 2012 0.02098524 0.256607339 0.240800958 12.97395671 46
LMPI 2012 0.139164093 0.851633106 0.005716482 11.91123914 36
MBTO 2012 0.08610526 0.316439677 0.104756014 11.78496944 31
MERK 2012 0.078852524 0.287535158 0.258692884 11.75544107 38
MRAT 2012 0.02834961 0.1519781 0.079690248 11.65846243 34
MYOR 2012 1.079003681 0.627290746 0.242654734 12.91920921 34
PSDN 2012 0.088789611 0.577833856 0.062560608 11.83417336 38
PYFA 2012 0.224891403 0.324037137 0.060523263 11.13305808 35
ROTI 2012 0.514367849 0.293209331 0.223744147 12.08096711 16
SKLT 2012 0.24280645 0.685997444 0.061496264 11.39749935 36
SQBB 2012 0.026011653 0.194622858 0.415690343 11.59894851 40
STTP 2012 0.243692768 0.912352612 0.128734342 12.09685471 25
TCID 2012 0.059511985 0.090696016 0.137099648 12.10091237 41
TSPC 2012 0.054484295 0.327194595 0.191929055 12.66586089 42
ULTJ 2012 0.090337019 0.353603203 0.210812759 12.38395772 41
UNVR 2012 0.121137547 1.898992658 1.21943042 13.07863728 79
ADES 2013 0.255142044 0.4106459 0.210198733 11.64450161 27
AISA 2013 0.629580613 0.694384587 0.172314947 12.700775 23
CEKA 2013 0.042384623 0.98237035 0.123172527 12.02923248 42
DVLA 2013 0.065461717 0.235566431 0.137527131 12.07556677 37
ICBP 2013 0.262589437 0.37313612 0.177570407 13.32771583 4
INAF 2013 0.055543311 1.135598882 -0.091779499 12.11210563 30
INDF 2013 0.856217928 0.823360077 0.144475179 13.89261093 23
KAEF 2013 0.063089265 0.463942118 0.134087194 12.39303785 196
KICI 2013 0.172204506 0.156536617 0.100295267 10.99253462 38
KLBF 2013 0.021522951 0.325667411 0.24301847 13.05365691 47
LMPI 2013 0.121159332 0.947657301 -0.030296425 11.91497193 37
MBTO 2013 0.103628347 0.251908215 0.035814529 11.786588 32
MERK 2013 0.072057987 0.288584301 0.342519287 11.84319933 39
MRAT 2013 0.026422768 0.137144679 -0.017736209 11.64304161 35
MYOR 2013 0.814931346 0.683120995 0.274743666 12.987212 35
PSDN 2013 0.112916782 0.697612968 0.065405696 11.83367759 39
PYFA 2013 0.34538159 0.519544362 0.06598207 11.24333307 36
ROTI 2013 0.908319311 0.406683722 0.200695688 12.26071258 17
SKLT 2013 0.263357098 0.903900296 0.082256451 11.47999183 37
SQBB 2013 0.022768636 0.190846757 0.430831627 11.62447597 41
STTP 2013 0.260622334 0.882265336 0.168557149 12.16733488 26
TCID 2013 0.06732191 0.171869973 0.135375931 12.16611989 42
TSPC 2013 0.051682431 0.352537629 0.167059992 12.7330333 43
ULTJ 2013 0.081420104 0.317208338 0.162723409 12.44895678 42
UNVR 2013 0.158432029 1.978870747 1.258058792 13.12542231 80
ADES 2014 0.176356242 0.530427757 0.104871889 11.70317526 28
AISA 2014 0.641753059 0.415635701 0.105246868 12.86757625 24
CEKA 2014 0.051935139 1.336953778 0.076274441 12.10861577 43
DVLA 2014 0.098950059 0.185554393 0.084088558 12.09210544 38
ICBP 2014 0.241973393 0.414296473 0.168330447 13.39637741 5
INAF 2014 0.094287108 1.014531973 0.001967731 12.09633403 31
INDF 2014 0.534312169 0.550147452 0.124824781 13.93418971 24
KAEF 2014 0.166871879 0.471973352 0.13059761 12.47249091 197
KICI 2014 0.125044225 0.104564792 0.059780161 10.98563187 39
KLBF 2014 0.022575713 0.243027867 0.216052543 13.09429753 48
LMPI 2014 0.107290997 0.919343556 0.00428579 11.90789067 38
MBTO 2014 0.118898797 0.246135395 0.006446448 11.79195934 33
MERK 2014 0.059759927 0.234463227 0.327750101 11.85527652 40
MRAT 2014 0.027541985 0.271568366 0.01920062 11.69791458 36
MYOR 2014 0.750194898 0.759491729 0.099943732 13.01246214 36
PSDN 2014 0.117482317 0.522691882 -0.074424554 11.79304155 40
PYFA 2014 0.291873133 0.497051094 0.027523764 11.23738443 37
ROTI 2014 0.911512213 0.320384863 0.196409885 12.33100074 18
SKLT 2014 0.239824848 0.922129805 0.107458554 11.52058164 38
SQBB 2014 0.018314824 0.226952027 0.446780745 11.66214629 42
STTP 2014 0.420720895 0.658800827 0.151010688 12.23050106 27
TCID 2014 0.065194214 0.378692758 0.13581129 12.26793057 43
TSPC 2014 0.053978942 0.299426598 0.141395239 12.74762389 44
ULTJ 2014 0.071086874 0.216753157 0.125098757 12.46494887 43
UNVR 2014 0.177667913 1.927647799 1.247835405 13.15474858 81
ADES 2015 0.382164577 0.607134047 0.100006395 11.81506213 29
AISA 2015 0.590791768 0.69335026 0.094216981 12.95717512 25
CEKA 2015 0.046041089 1.275948705 0.166511216 12.17196802 44
DVLA 2015 0.109368145 0.304358338 0.11082949 12.13870624 39
ICBP 2015 0.254554931 0.366288924 0.178383101 13.42423827 6
INAF 2015 0.159046957 1.428578389 0.011077457 12.18574284 32
INDF 2015 0.547345155 0.582249779 0.086024211 13.9629918 25
KAEF 2015 0.153426988 0.584519201 0.135853573 12.51003858 198
KICI 2015 0.296425065 0.136900253 -0.139238079 11.12655961 40
KLBF 2015 0.035860363 0.21629353 0.18811853 13.13660698 49
LMPI 2015 0.101143795 0.875601252 0.009890153 11.8993244 39
MBTO 2015 0.151134819 0.343289546 -0.032372432 11.81217736 34
MERK 2015 0.075320762 0.279670096 0.301018867 11.80729604 41
MRAT 2015 0.045529161 0.272921057 0.002774319 11.69643506 37
MYOR 2015 0.576914759 0.606703143 0.240685874 13.05471705 37
PSDN 2015 0.182439855 0.73048742 -0.131413258 11.79267099 41
PYFA 2015 0.219274522 0.360929817 0.030498337 11.20398842 38
ROTI 2015 0.943908866 0.333115998 0.227623681 12.43237973 19
SKLT 2015 0.433643868 1.046619025 0.131979583 11.57646891 39
SQBB 2015 0.021759094 0.28885509 0.424250198 11.66654374 43
STTP 2015 0.353156441 0.549648949 0.184083529 12.28320351 28
TCID 2015 0.084143186 0.129998443 0.317501507 12.31850093 44
TSPC 2015 0.05789562 0.39115322 0.122020164 12.79828656 45
ULTJ 2015 0.064651177 0.200760335 0.186988079 12.54900276 44
UNVR 2015 0.160552144 2.097946289 1.212216408 13.1967272 82
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LAMPIRAN 2 
 

Statistic Deskriptif 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROE 100 -.1392 1.2581 .179299 .2441333 

SDE 100 .0907 2.0979 .551456 .4171480 

LDE 100 .0183 1.0790 .224433 .2392321 

SIZE 100 10.9775 13.9630 12.234100 .6839795 

Age 100 3 198 42.42 34.217 

Valid N (listwise) 100     

 
 
 
Regression 
 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 Age, SIZE, 

SDE, LDEa 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: ROE 
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Uji Autokorelasi Durbin Watson & Hasil Koefisien Determinasi  

Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .589a .347 .319 .2014094 1.831 

a. Predictors: (Constant), Age, SIZE, SDE, LDE 

b. Dependent Variable: ROE 

 

Uji-F 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.047 4 .512 12.614 .000a 

Residual 3.854 95 .041   
Total 5.901 99    

a. Predictors: (Constant), Age, SIZE, SDE, LDE 

b. Dependent Variable: ROE 
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Regresi & nilai t Hitung 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.112 .380  -2.923 .004 

SDE .266 .050 .454 5.280 .000 

LDE -.109 .093 -.107 -1.179 .241 

SIZE .093 .032 .260 2.902 .005 

Age .001 .001 .105 1.208 .230 

a. Dependent Variable: ROE 
 
 
 

Multikolinieritas 
Coefficientsa 

Model Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant)      

SDE .521 .476 .438 .928 1.077 

LDE -.018 -.120 -.098 .834 1.199 

SIZE .334 .285 .241 .854 1.172 

Age .203 .123 .100 .907 1.103 

a. Dependent Variable: ROE 
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Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 

Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) SDE LDE 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 

dim ension1 

1 3.923 1.000 .00 .02 .02 

2 .588 2.583 .00 .00 .50 

3 .293 3.658 .00 .84 .07 

4 .195 4.488 .00 .11 .33 

5 .001 53.657 1.00 .03 .08 

a. Dependent Variable: ROE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Variance Proportions 

SIZE Age 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 

dim ension1 

1 .00 .02 

2 .00 .20 

3 .00 .23 

4 .00 .55 

5 1.00 .00 

a. Dependent Variable: ROE 
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -.047294 .716677 .179299 .1437858 100 

Std. Predicted Value -1.576 3.737 .000 1.000 100 

Standard Error of Predicted 

Value 

.022 .097 .042 .017 100 

Adjusted Predicted Value -.052762 .622270 .178517 .1381151 100 

Residual -.4241925 .5829633 .0000000 .1972986 100 

Std. Residual -2.106 2.894 .000 .980 100 

Stud. Residual -2.153 3.108 .002 1.021 100 

Deleted Residual -.4434732 .6743565 .0007820 .2147551 100 

Stud. Deleted Residual -2.196 3.261 .007 1.041 100 

Mahal. Distance .241 22.127 3.960 4.760 100 

Cook's Distance .000 .311 .019 .056 100 

Centered Leverage Value .002 .224 .040 .048 100 

a. Dependent Variable: ROE 
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