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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Sruktur Pendanaan Perusahaan yang
terdaftar dalam sektor perdagangan dan jasa Bursa Efek Jakart4 bagaimana Return on lssets(ROA)
Perusahaan yang terdaftar dalam sektor perdagangan dan jasa Bursa Efek Jakart4 dan bagaimana Struktur
Pendanaan Penisahaan yang terdaftar dalam sektor perdagangan dan jasa Bursa Efek Jakarta secara
individual dan simultan. Penelitian ini merupakan s€nsus pada perusatraan yang terdaftar dalam sektor
perdagangan dan jasa Bursa Efek Jakarta Pengumpulan data dilakukan dengan pencatatan data yang sudah
dipublikasikan. Teknis analisis data yang dilakukan adalah analisis jalur secara individual dan simultan.
Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Struktu Pendanaan Perusahaan terhadap Return on
Assets(ROA) yang terdaftar dalam sektor perdagangan dan jasa Bursa Efek Jakarta secara individual dan
simultan. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan diperoleh bahwa Struktur Pendanaan berpengaruh
terhadap Return or Assets(ROA) pada sektor perdagangan dan jasa Bursa Efek Jakarta Secara individual
komposisi hutang lancar berpengaruh terhadap Return on Assets(ROA), komposisi hutang jangka panjang
berpengaruh terhadap Return or Assets(ROA) dan komposisi modal sendiri belpengaruh terhadap Return
on Assets(ROA).
Kata Kunci : Stmktur Pendanaan, Hutang t ancar, Hutang Jangka Panjang, Modal Sendiri, Laba Bersih,

Total Aktivq Return anlsser(RoA).

l. Latar Belakang Menghadapi kondisi perekonomian seperri
'Imbas dari lrisis ekonomi hingga kini masih ini, banyak perusahaan baik yang

terasa dimana roda perekonomian Indonesia belum berskala besar maupun kecil, apakah yang bersifat
sebaik pada masa sebelum tedadinya krisis. Namun profit motive maupun non proJit motive akan
seiiring dengan bergulimya reformasi dan kebijakan rnenaruh perhatian pada nasalah manajemen
pemerintah yang dikhususkan untuk memperbaiki pendanaan disamping masalah-masalah lainnya
perekonomian secara berangsur-angsur memberikan seperti produlsi, markeiing dan personaiia dalam
harapan baru ke arah perbaikan meskipun masih usaha pencapaian tujuan pcrusahaan-
ditemukan beberapa deviasi yang masih terjadi. Frofitabilitas merupakan hasil akhir bersih

Kondisi makro di atas sudah basang tentunya dari hrbagai kebliakan d4n keputusan. .Adapun
berimbas pada sektor riil yang ada terutama pada salah satu indikator profitabilitas ini adalah tingkat
korporasi dimana korporasi dituntut untuk dapat pengembalian harta atau yang tebih kita kenal
survive dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil dengan Return on Assets (ROA) yang digunat<an
ini. Hal tersebut sudatr semestinya menjadi faktor untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam
yang dipertimbangkan bagi manajemen korporasi pernanfaatan sumber daya yang ada. Dalam
untuk dapat merumuskan kebijakan untuk lebih pernanfratan sumber daya tersebut perusahaan
mengoptimalkan daya tahan perusahaan terhadap tentunya memertukan sqmber pendanaan dimana
krisis ekonomi yang muaranya adalah bagaimana pendanaan pada hakekaorya menyangkut
mempertahankan kinerja keuangan perusahaan. keseimbangan finansial di dalam perusahaan yakni

Menurut Jay M- Smith yang diterjernahkan keseirnbangan antara aktiva dengan pasiva yang
oleh A.K. Nugroho Widjajanto (1989:589) kinerja dibutuhkan beseria mencari susuoan kualitatif dari
keuangan perusahaan meliputi beberapa indikator aktiva dan pasira tersebut dengan sebaik-baiknya.
diantaranya likuiditas, solvabilitas, dan Pernilihan susrman kualitafif dari aktiva alian
profitabilitas. Dalam kondisi yang disebutkan diatas menentukan struktur kekayaan perusahaan,
manajernen dituntut untuk dapat mempertahankan sedangkan pemilihan susunan kualiatif dari pasiva
indikator-indikator tenebut minimal dapat survive akan menentukan strukhr finansial Gtrukrur
sehingga terhindar dari kebangkrutan, maksimahya pendanaan) dan struktur modal perusahaan.
dapat meningkatkan atau nnenghasilkan Pada prinsipnya" setiap perusahaan
pertumbuhan terhadap tingkat pencapaian laba dan membutuhkan dana. Pemenuhan dana tersebut
arti luasnya perusahaan dapat mencapai efektivirtas dapat berasal dari sumber intern ataupun sumber
yang tinggi- ekstern. Namun umumnya perusahaan cenderung
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menggunakan modal sendiri sebagai modal
pennanen ketimbang modal asing yang hanya
digunakan sebagai pelengkap apabila dana yang
diper{ukan kurang mencukupi. Karena ltq para
manajer keuangan dengan tetap memperhatikan
cost of capital perlu menentukan struktur
pendanaan dalam upaya menetapkan apakah
kebutuhan dana perusahaan dipenuhi dengan modal
sendiri ataukah dipenuhi dengan modat asing.

Dalam melakukan kepufusan pendanaaq
perusahaan dituntut unhrk mempertimbangkan dan
menganalisis kombinasi sumber-sumber dana
ekonomis guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan
investasi serta kegiatan usahanya.

Berdasarkan hasil penelitian Dwi Lusi
Tyasing Swastika (2003:l) tentang Analisis
Pengaruh Financial Structure Terhadap Return On
Equity (ROE) pada perusahaan food and beverage
yang go public di Bursa Efek Jakarta Dengan
menggunakan metode analisis Regresi Linier
Berganda, hasil penelitian menunjukkan keadaan
sebagai berikut (l) Bahwa variabel-variabel Long
Term Debt to Total Assets Ratio, Current Liabilities
to Tota! Assets Ratio dan Equity To Tuol Assets
Ratio secara serentak mempengaruhi Return On
Equity (ROE) perusahaan; (2) Bahwa Current
Liabilities to Total Assets Ratio memprmyai
pengaruh dominan terhadap Retwn On Equity
(ROE) perusahaan; (3) Bahwa terdapat perbedaan
ROE antara kelompok perusahaan yang mempunyai
&uity to Total Assets Rqtio kurang dari 50 %
dengan Equity to Total Assets Ratio lebih dari atau
sarna dengan 50 7o.

Penelitian lainnya adakih penelitian Jaelani
La Masidonda (2001:89) tentang Analisis Variabel-
Variabel Yang Mempengaruhi Struktur Pendanaan
dan Pengaruhnya Bersama Beban B*ga' Return
On Asset Terhadap Rentabilitas Vodil Sendiri
dimana salah satu variabelnya adalatr strukhn akf,iva
dengan indikatornya adalah total aktiva tetap dan
total aktiva didapatkan hasil bahwa struktur aktiva
dapal diketahui dengan membandingkan antara
aktiva tetap dengan total aktiva. Nampak bahwa"
sampel perusahaan selama periode 1993-1997
se,cata umum memiliki rata-rata stnrktur aktiva
sebesar 4l,l9Yo dengan rata-rata kisaran terendah
33,65Ya dan tertinggi 48,15yo. Dengan demikian
berarti, tata-rata industri makanan dan minunan
menginvestasikan dananya pada aktiva tetap
sebesar 4l,l9yo, sedangkan sisanya 58,81%
diinvestasikan pada aktiva lancar. Hal ini
menunjukkan bahwa kurang memiliki aktiva tetap
yang dapat dijadikan sebagai agunan hutangjangka
panjang.

Hasil penelitian Dimitrios Vasiliou dan
Nikolaos Daskalakis (2003:19) yang berjudul Ifte
Efect of Capital Structure on Stock Price: The
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Opinions of The Greek Managers (Pengaruh
Struktur Pendanaan terhadap Harga Saham:
Berbagai Opini Manager di Yunani) dengan
menggunakan statistik deskriptif menghasilkan
simpulan bahwa terdapat hubungan antara strukhr
pendanaan dengan harga saham dan struktur
pendanaan berpengaruh 40o/o terhadap harga saham.

Adapun penulis bermaksud melakukan
replikasi dari penelitian tersebut dengan
menggunakan indikator, objek dan waktu penelitian
yang berbeda

Adapun unit penelitian yang akan dipilih
penulis adalah emiten sek;tor perdagangan dan jasa
di Bursa Efek Jakarta dengan alasan sektor tersebut
didasari ketertarikan penulis terhadap fenomena
dimana sektor perdagangan danjasa di Bursa Efek
Jakar|a memberikan kontibusi terhadap Indeks
Harga Saham Gabungan(IHSG) relatif kecil
dibanding seklor lainnya walaupun bukan yang
terkecil hal tersebut berdasarkan data perdagangan
harian di Bursa Efek Jakarta tanggal 9 Juni 2003
menunjukkan indeks sektor sebesar 187,75
dibandingkan dengan IHSG sebesar 1094,189
dengan volume perdagangan pada sektor ini hanya
sebesar 154.382.640 lembar saham dengan nilai
kapitalisasi pasar sebesar Rp
45.500.873.205.400,00. (Human Resources
Division Bursa Efek Jakarta : 2005)

Berdasarkan pemikiran tersebut penulis
bermaksud untuk melakukan penelitian dengan
judul *PENGARUH STRUKTUR PENDANAAN
PERUSAHAAN TERIIADAP RETARN ON
AS.SEI,S (ROA)' (Studi pada Emiten Sektor
Perdagangan dan Jgsa yeng terdafter di Bursa
Efek Jakarta)

2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis

merumuskan masalatr sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh Struktur Pendanaan terhadap
Return on Ass;ets (ROA) pada Emiten sektor
perdagangan danjasa yang terdaftar di Bursa Efek
Jakarta

3. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Dalam menjalankan suatu perusahaan,

manajemen diturtut untuk dapat menjalankan
kebiiakan dalam penentuan sumber pendanaan
perusahaan yang lebih lanjut disebut dengan
stnrlfu Untuk mengungkap tentang
pengertian struktur pendanaan terlebih dahulu
penulis mencoba menjelaskan pengertian dana dan
pendanaan.

Menurut Bambang Riyanto (2001:295)
konsep penting manajemen pendanaan adalah
sebagai berikut:
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"Konsep p€nting manajemen pendanaan adalah
masalah sumber dan penggunaan dana- Dana dapat
dipenuhi dari sumber intern ataupun 5nmtrer ekstern
perusahaan. Dana 0ersebut kemudian dialokasikan
untuk membelanjai aktiva-aktiva perusahaan. Pada
hakikatnyq pemenuhan dan pengalokasian dana
menyangkut masalah keseimbangan finansial dalam
perusahaan. Yaitu mengadakan keseimbangan
antara aktiva dengan pasiva yang dibutuhkan
beserta mencari susunan kualitatif dari aktiva dan
pasiva tersebut dengan sebaik-baiknya- Penyusunan
kualitatif dari aktiva akan menentukan strukrur
kekayaan, sedangkan pemilihan susunan kualitatif
dari pasiva akan menentukan struktur keuangan."

Sedangkan menurut Weston dan Copeland
dalam penelitian l-a Masidonda (2001:a)
mengartikan struldur pendanaan sebagai berikut :

"struktur pendanaan adalah caftl bagaimana
perusahaan membiayai aktivanya. Strukfur dapal
ditihat pada seluruh sisi kanan neraca yang terdiri
dari hutang jangka pendeh hutang jangka panjang
dan modal pemegang saham. Dengan demikian,
struktur pendanaan adalah pencerminan dari cara
suatu perusahaan untuk membiayai aktivanya yang
merupakan komposisi dari sumber modal yang
terdiri dari hutang jangka pendek, hutang jangka
panjang dan modal pemegang saham."

Ikatan Akuntan lndonesia (2002:21.3)
menyatakan skuktur pendanaan disebut sebagai
instrumen keuangan yang meliputi :

1. Kewajiban
Klasifikasi instrumen keuangan ditentukan
berdasarkan substansi pengakuan awal
rdnsaksi. Apabila pada wakfu transaksi
penyerahan suatu instnrmen keuangan
mengandung kewajiban kontraktual untuk
menyerahkan uang tunai atau sejenisnya di
masa yang akan datang maka instrumen
keuangan tersebut digolongkan sebagai
kewajiban.

2- Ehitas
Apabila pernegang instrumen keuangan tak
mernpunyai hak keuangan masa depan pada
penerbit instrumerq namun berhak secara
profesional atas dividen atau distribusi
berlandaskan ekuitas, maka instrunten
digrlongkan sebagai kewaj iban.

Dari pengertian di atas sumber keuangan
terdiri dari :

l. Utang Jangka Pendek atau Utang t^ancar
Menurut Zaki Baridwan (1997:219)
mendefinisikan pengorbanan manfaat ekonomi
di masa yang akan datung yang mungkin tedadi
akibat kewajibaR suatu badan usaha pada masa
kini untuk menhansfer aktiva atau
menyediakan jasa pada badan lain di masa
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yang akan datang sebagai akibat transaksi atau

kejadian di masa lalu yang harus dibayar dalam
jangka waktu siklus operasi perusahaan atau

dalam jangka waktu satu tahun-
2. Utrng Jangka Panjang ptau Utang Tidak lancar

Menurut Zal<r Baridwan (1997:219)
mendefinisikan pengorbanan manfaat ekonomi
di masa yang akan datang yang mungkin terjadi
akibat kewajiban suatu badan usaha pada masa
kini untuk mentansfer aktiva atau
menyediakan jasa pada badan lain di masa
yang akan datang sebagai akibat transaksi atau
kejadian di masa lalu yang hanrs dibayar dalam
jangka waktu lebih dari satu siklus operasi
perusahaan atau dalam jangka waktu lebih dari
satu tahun.

3- Modal Pemegang Saham &u Ekuitas
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2ffi2:.21.1)
rnendefinisikan ekuitas merupakan bagian hak
pemilik dalam perusah",n vaitu selisih antara
aktiva dan kewajiban yang "d4 dan dengan
demikian tidak menryakan ukuan nilai jual
perusahaan tersebul

Menurut Bambang Rlranto QOOI',297)
strrktur pendanaan dipengaruhi oleh banyak faltor
dimana faktor-faktor yatrg uta&a ialah :

1. Tingkat Bunga
2. Stabilitas dari Etning
3. Susunan Aktiva
4. Kadar Resiko dari Alciva
5. Besamya Jumlah Modal png Drihruhkan
6- Keadaan Pasar Modal
7. Sifat Manajemen
8. Besarnya Suatu Perusabaan

Sebagaimana yang diutarakan oleh Jay M.
Smith yang diterjemahkan ohh AIC Nugroho
Widjajanto (1989:606) bahrra koryusisi strukhr
pendanaan suafu p€rusabaae miliki implikasi
signifikan bagi para pemcgang saht-! heditor. dan
calon investor, s€rta calm keditor. Pertama,
kreditor suatu p€rusabaan m€mandmg ekuitas
pemegang saham scbagai sutu majb p€ngaman.
Apabila lreditor meinasok daa yag
dalam suatu maka mdcakh, dan
bukannya invs'tor, Fng m€naggrmg risfto dari
bisnis tersebul Kedr4 @ila 'tane 1mg diperoleh
melalui pinjamaa Para Pem€ganC saham fstap
memegang k€ndaii usaha, eabila daa diperoleh
dengan menerbitletr qaham tmtalm, para
pemegang saham yang da hrus nembagi hak
kepemilikan fugan paa inve*r bruu Ketigq
sepanjang hasil investasi 

^trta 
yag dipinjamkan

melampui biaya hutang (hrngal p€qggunaan
pembelanjam hutang rtianggelrrnguntngkan.
Namun demikian, jika basih:a lebih rendah
daripada bia5n pinjamatr" pflggrlnaa hutang itu
kurang mengutrtungkan. K@ adalah suatu
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kewajiban hukum uutuk membayar b,rnga afas dana
yan_g diprnjan dan untuk membayar kembali
prqiaman pokoknya Namun demikian, dividen
dibayar menuntt kebijakan dewan dir€ksi, dan tidak
ada kewajiban.unnrk mengembalikan modal yang
disetor kepada inyestor. pembayarari bunga, tidak
seperti dividen dapat dikurangl€n untuk
perhitungan pajak.

Suad Husnan Q0fl:293) mengemukakan
bahwa modal yang dipergunakan perusahaan selalu
mempunyai biaya Biaya tersebut bisa beniftt
eksplisit (artinya nampalq dan dibayar oleh
perusahaan), tetapi bisa juga bersifat implisit (tidak
nampak, berslfat aryortunistic, atau disyaratkan
oleh pemodal). Bagi d'na yang b€rbenErk hutang,
maka biaya dana mudah diidentifikasikan, yaitu

li"y--" b-unganya Sedangkan bugi dana yang
berbentuk modal sendiri, biaya Aananya tiaafi
nampalg Meskipun demikian tidak berarti bahwa
biaya dananya lebih murah dari dana dalam f6affi
hutang. Biaya dana (cost of capital) untuk dana
dalam bentuk modal sendiri merupakan tingkat
keuntungan yang disyaratkan oleh pemilik dan
tersebut sebelum mereka menyerahkan dananya ke
perusahaan- Tingkat keuntungan ini belum tentu
lebih kecil dibandingkan dengan bunga pinjaman.

Berdssa*an pengertian tentang sfulcfm
menunrt Weiton Aan CopeianA daAm

penelitian La Masidonda (2001:4) untuk
mengetahui komposisi skuktur pendenaan penulis
memilih subvariabel sebagai berikut :
l.Komposisi Hutang Lancar terhadap Total Hutang

Lancar ditambah dengan Hutang Jangka panjang
dan Modal Sendiri.

2.Komposisi Hutang Jangka panjang terhadap
Total Hutang lancar ditambah dengan Hutang
Janeka Panjang d4n Modal Scndiri.

3.Komposisi Modal Sendiri terhadap Total Hutang
Lancar ditambah dengan Hutang Jangka paqiang
rtan Modal Sendiri.

Untuk rnengukur tingkat pengembalian dari
pendanaan yang dilalrukan perusahaar,, peneliti
memilih Return on Assets (ROA) dengan
prtimbangan totat pendanaan yang berasal dari
seluruh sumber setara nilainya. dengan total assets.

Menurut AMul Halim (2003:159)
menyatakan bahwa analisis Return on Asiets (ROA)
mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan
laba dengan menggunakan total assets (kikayaanl
yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan
dengan biaya-biaya urtuk mendanai aset tersebut

Adapun Return on Assets (ROA) menurut J.
Fred Weston (1992:273) adalah hasil perhitungan
antara laba bersih serelah pajak dibagi dengan total
harta.
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Adapun hubungan antara strul{ur pendanaan
dengan Return on Assets (ROA) berdasarkan
uraian teori di atas dimana setiap pemilihan
komposisi stnrktr mempunyai konsekuensi
t€rhadap biaya pendanaan (modal) baft berupa
biaya bunga (untuk sumber pendanaan yang berasal
hutang) dan dividen (untuk sumber pendanaan yang
berasal modal sendiri), serta konsekuensi terhadap
perhitungan pajak sehingga dapat dihubungkan
dengan formulasi Return on lssers (ROA) yang
memperhitungkan nilai bunga dan perhitungan
pajak. Adapun besaran komposisi struktur
pendanaan benifat relatif sesuai pertimbangan
perusahaan. Berdasarkan pemikiran tersebut penulis
mempunyai hipotesis bahwa struktur pendanaan
dimungkinkan berpengaruh terhadap Return on
lssers (ROA).

4. Metode Penelitian
4.1 Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif analisis dengan
pendekatan sensus. Metode deskriptif analisis
adalah suatu metode yang meneliti status kelompok
manusi4 objelg suatu set kondisi, suatu sistem
pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa
yang sekarang dengan tujuan membuat deskripsi,
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual ian
akurat mengenai fakta-fald4 sifaq serta hubungan
antar fenomena yang diselidiki. (Nazr, 2000 : 63).
4.2 Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan
dua variabel, dimana variabel tersebut disesuaikan
denganjudul skripsi yang dipilih penulis, yaitu: "
Pengaruh Skukftr Pendanaan perusahaan terhadap
Return on Assets" (Sensus pada Emiten sektoi
Perdagangan dan Jasa yang terdaftar di Bursa Efek
Jakarta). Adapun variabel tersebut adalah :1. Variabel lndependen

Yaitu variabel bebas artinya variabel yang
mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini
yang berfungsi sebagai variabel bebas adalah
Struktur keuangan atau biasa juga disebut struktur
pendanaan merupakan cara bagaimana perusahaan
membiayai aktivanya, dimana struktur dapat dilihat
pada selunrh sisi kanan neraca yang terdiri dari
hutang jangka pendelg hurang jangkipanjang dan
modal pemegang saham dengan subvariabel sebagai
berikut:
a Komposisi Hutang l:ncar terhadap Total Hutang

Irncar ditambah dengan Hutang Jangka punj*g
dan Modal Sendiri (X1).

b Komposisi Hutang Jangka panjang terhadap
Total Hutang Lancar ditambah dengan Hutang
Jangka Panjang dan Modal Sendiri (X2).
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c Komposisi Modal Sendiri terhadap Total
Hutang Lancar ditambah dengan Hutang
Jangka Panjang dan Modal Sendiri (Xr).

2. Vadabel Dependen
Yaitu variabel terikat atau tidak bebas yang

artinya variabel tersebut merupakan suatu yang
akan dipengamhi oleh variabel independen dalam

43 Populasi
Populasi dari penelitian ini adalah emiten

sektor perdagangan dan jasa yang tercatat di Btrsa
Efek Jakarta tahun 2002 sampai dengan akhir

ISSN : 1907 -D58

penelitian ini yang berfungsi sebagai variabel

dependen adalah Return on lssefs (ROA) yaitu

mengukur kemampuan perusahaan menglrasilkan

laba dengan menggunakan total aset (*ekayaan)

yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan

dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut-

tahun 2004. Adapun daftff emiten sektor
Perdagangan dan Jasa di Buna Efek Jakarta

sebagai berikut :

Tabel3.2.4
rsahaan Sektor Perdagangan Dar
Terdaftar di Bursa Efek Jakarta

Daftar Perusahaan Sektor Perdagangan Dan Jasa

No.
Subsektor Nama Emiten (Kode)

Perdasansan Besar Barang Produksi Akbar Indo Makmur Stimec (AIMS)

2 Perdaeansan Besar Barang Produksi AKR Corporindo (AKRA)

J Perdasangan Besar Barang Produksi Enseval Putera Meeatrading (EPMT)

4 Perdagansan Besar Barang Produksi Gema Graha Sarana (GEMA)

5 Perdasansan Besar Barans Produksi Hexindo Adiperkasa (HEXA)

6 Perdaeangan Besar Barang Produksi lnkaco Penta (INTA)

7 Perdasansan Besar Barang Produksi lnter-Delta 0NTD)
I Perdasansalr Besar Barang Produksi Perdana Bangun Pusaka TKONI)
9 Perdaeangan Basar Barang Produksi Metamedia Technologi€s (META)

l0 Perdagangan Besar Barang Produksi Millennium Pharmacon Intemational
(SDPC)

1l Perdasansan Besar Barang Produks-i Tiearaksa Satria (TGKA)

2 Perdasansan Besar Barans Produksi Tira Austenite ffIRA)
l3 Perdaeanean Besar Barang Produksi AGIS (TMPD

4 Perdagangan Besar Barang Prod$$ Tunas Ridean (TUzu)

Perdasansan Besar Barang Produksi United Tractors (ttNTR)

6 Perdasansan Besar Barane Produksi Wahana Phonix Mandiri

17
Perdagangan Besar Barang Produksi Wicaksana Overseas tnternational

(wTCO)

18 Perdasangan Eceran Alfa Retailindo (ALFA)
l9 Perdasanean Eceran Hero Supermarket (HERO)

20 Perdaeansan Eceran Mitra Adiperkasa (MAPI)

2l Perdasansan Eceran Matahari ttrffi Prima MPPA)
22 Perdaeangan Eceran Metro Supermarket Real8 flvffslvo
23 Perdasanmn Eceran Ramavana lrstari Sentosa &ALS)
24 Perdasangan Eceran Rimo Catur Lestai fRIMO)
25 Perdasanean Eceran Sona Topas Tourism Industry (SONA)

26 Perdagangan Ecgran Toko Gunune Asuns (TKGA)

27
Restoran, Hotel dan Pariwasata Anta Express Tour & Travel Ssrvice

(ANTA)

28 Restoran, Hotel dan Pariwasata Baw Buana GAYIJ)
29 Restoran. Hotel dan Pariwasata FasfFa,od Indonesia (FAST

30 Restoran- Hotel dan Pariwasata Jakarta Setiabudi Intemasional (JSPT)

JI Restoran. Hote dan Pariwcsata Mas Mumi lndonesia MAMI)
?) Restoran. Hote dan Panwasata Panorarna Sentrawisata (PANR)

33 Restoran, Hote dan Pariwasata Pembansunan Jaya Ancol (PJAA)

34 Restoran. Hote dan Pariwasata Plaza lndonesia Realty (PLII.D

35 Restoran, Hote dan Pariwasata Pudiiadi & Sons (PNSE)
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(Sumber Jakart4

4.4 Rancangan Analisis Data dan Pengujian
Hipotesis

Dalam menganalisa data yang diperoleh
dalam rangka pengujian hipotesis, data tersebut
diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan
menggunakan metode statistik parametrik (skala
yang digunakan adalah rasio) untuk menguji
hipotesis yang diajukan. Hipotesis dalam

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan pada hasil analisis jalur

dengan menggunakan software SPSS ver 11.00

r Xr X:= {,8E9

penelitian ini akan dinalisis secara kuantitatif
dimana struktur pendanaan dimungkinkan
berpengaruh terhadap Return on Assets (ROA).
Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara
variabel bebas dengan variabel terikat dilalrukan
dengan menggunakan analisis jalur (path
analysis).

dur Miqosofi Excel
berftut:

diperoleh hasil sebagai

p Yso

ISSN : 1907 -995E

Dimana:
X1

X2

Komposisi Hutang r,ancar terhadap Total Hutang Lancar ditambah dengan Hutang
Jangka Panjang dan Modal Sendiri
Komposisi Hutang Jangka Panjang terhadap Tota! Hutang Lancar ditambah dengan
Huang Jangka Panjang dan Modal Sendiri

49

36
Restomn, Hotel dan Pariwasata Pioneerindo Gourmet International

(PTSP)
37 Restora" Hotel d*n Pariwasata Hotel Sahid Jaya International (SHID)
38 Advertising Printine dan Media Indosiar Karva Media 0DKVil
39 Advertisin.s Printine dan Media Jasuindo Tisa Perkasa (JTPE)
40 Advertising, printine dan Media Surya Cira Media (SCMA)
4t Advertisins Printins dan Media Tempo Inti Media (TMPO)
42 Jasa Komoirter dan Peraaskatnva Astra Graphia (ASGR)
43 Jasa Kompr-rter dan Perangkatnva Centrin Online (CENT)
44 Jasa Komputer den Psranckahva Dwiacom Intrabumi ONET)
45 Jasa Komouter dan Peranskatnva Intesrasi Teknolosi fi TTG)
46 Jasa Komputer rlnn Perangkatnva Kopitime DotCom KOPI)
47 Jasa Komouter dan Peranskatnva Limas Stokhomindo fLMAS)
48 Jasa Komputef, dan Peranskatnva Multipolar Corporation fMLPL)
49 Jasa Komouter dan Peranskatnva Metrodata Electron ics fl\{TDL)
50 Perusahaan Investasi Bimantara Citra (BMTR)
5l Perusahaan Investasi Bakrie & Brothers (BNBR)
52 Lainnva Lipoo E-Net fLPLI)
53 Lainnya Pool Advista lndonesia POOL)

: HRD Bursa Efek

rXr Xz:-0,131
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X3 Komposisi Modal Sendiri terharlap Total Hutang Lancar ditambah dengan Hutang
Jangka Panjang dan Modal Sendiri

Y Return ozlssetdROA)
€o Faktorlainnya

Hasil Analisi Jalur Pengaruh Struktur *"rJlfli;T adap Returnozlssefs(RoA) Emiten Sektor
dan Jasa di Bursa Efek Jakarta

(Sumber : Dxa Olahm Penulis)

Berdasarkan hasil analisis jalur di atas
diperoleh pengaruh yang terbesar diantara
komposisi sumber pendanaan terhadap Return on
lssels(ROA) adalah biaya hutang sehingga dapat
memperoleh laba yang lebih maksimal, sedangkan
Perbandingan antara total modal sendiri terhadap
jumlah hutang lancar ditambatr dengan Hutang
Jangka Panjang dan Modal Sendiri yaitu sebesar
6,2 Vo yang berarti sumber pendanaan hutang
lancar berpengaruh rendah terhadap R.eturn on
.,{ssefdROA) hal tersebut didasarkan pada asumsi
bahwa semakin besar modal sendiri semakin dapat
menekan biaya hutang sehingga dapat memperoleh
laba yang lebih maksimal, sedangkan
Perbandingan Hurang Jangka Panjang terhadap
Jumlah Hutang Lancar ditarnbah dengan Hutang
Jangka Panjang dan Modal Sendiri hanya sebesar
4,09 oA yang berarti sumber pendanaan hutang

jangka panjang berpengaruh negatif rendah
terhadap Return on lssels(ROA). Dan total
pengaruh seluruh seluruh struktur
terhadap Return on lssers(ROA) sebesar 1,5 %o

dengan pengaruh faktor lainnya sebesar 98,52 yo.

Sangat rendahnya pengaruh struktur pendanaan
terhadap Return on lssers(ROA) disebabkan
Return on lssels(ROA) sangat dipengaruhi oleh
perolehan laba dan total aktiva dimana fenomena
pada penelitian ini perolehan laba selama kurun
waktu 2002 - 2AO4 merniliki kecenderungan
menumn sedangkan total aktiva cenderung setiap
tahunnya meningkat. Faktor lain merupakan faktor
residu tersebut sebagaimana yang diungkapkan
oleh Abdul Halim (2005 : 173) yaitu operating
leverage dengan ditunjukkan dengan penggunaan
biaya tetap operasional dimana semakin tinggi
operating leverag akan meningkatkan titik impas
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i -r-.:.1 l: ':' 't"--: ti \{ega ,{malia

"e; akaa meningkadian pula variabilitas Return
:r -lssersiROA). falror lainnya adalah siklus
r:fii dimana akan mempengaruhi pe-rp't4fan
m-;a dimana semaliin ringgi perputaran akliva
rc;-;rin besar juga profit margin sehingga akan
:er - _liiatlian R e turn on _l -.sets( ROA).

rl* Simpulan dsn Saran
t-l Simpulan

Srru-L:trir psad:niun y-ang paling dominan
gada emiten perdagan_ean dan jasa di Bursa
Efek Jakarta pada k-urun *'aktu 2002 - 20M,
rada tahun 2002 d2t12003 komposisi strukrur
rendanaan dominan bersumber modal sendiri

=dangkan pada tahun ?0M secara umum
sruklur pendanaan cukup berimbang antar
sumber pendanaan.

- Pada tahun 2002 terdapat perusahaan yang
Eemperoleh Return on lssers(ROA) negatif
;'banyak l5(lima belas) perusahaan. dan
rerusahaan yang memperoleh Return on
-tuerdROA) positif sebanyak 38(tiga puluh

'Jelapan) perusahaan. Pada tahun 2003
:erdapat perusahaan yang memperoleh Return
,-n lssels(ROA) negatif sebanyak l3(tiga
:rlas) perusahaan. dan perusahaan yang
remperoleh Return on lssetu(ROA) positif
,=banyak 4O(empat puluh) perusahaan. Pada
nhun 2004 terdapat perusahaan yang
nemperoleh Return on lssets(ROA) negatif
sbanyak l7(tujuh belas) perusahaan. dan
Derusahaan yang memperoleh Return on
{ssets(ROA) positif sebanyak 36(tiga puluh
enam) perusahaan.

I StruLtw Pendanaan berpengaruh sangat rendah
terhadap Return on lssets(ROA). Dari ketiga
komposisi stmktur pendanaan yang memiliki
prengaruh paling kuat terhadap Return on
-{ssets(ROA) yaitu komposisi struktur
pendanaan lang bersrrmber dari modal sendiri
dan yang memiliki pengaruh yang paling

- lemah adalah komposisi struktur pendanaan

,vang bersumber dari kewajiban jangka
panjang.

t-l Saran
- Penulis menyarankan kepada perusahaan

::ntuk dapat memaksimalkan pemanfaatan
sumber pendanaan baik yang bersumber dari
dana pinjaman maupun dari modal sendiri
sehingga akan meningkatkan produktifitas
perusahaan sehingga akan meningkatkan laba
yang ditunjukan dengan meningkatnya nilai
Return onlssets(ROA).

:. Penulis menyarankan kepada penulis
selanjutnya untuk meneliti lebih jauh tentang
sumber pandanaan terutama yang menyangkut
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komposisi sruktur yang tepat bagi
perusahaan baik yang berdanrpak bagi
keuntungan perusahaan maupun imbas
terhadap pasar bagi perusahaan publik dan
menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi struktu pendanaan lainnya.

51


