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ABSTRACT—Capital structure becomes the primary focus
for the company because of the good side or bad side of
capital structure may effect the company’s financial
condition. If the capital structure came from the external
funding i.e debt would increase the risk of default in the
future. The purpose of this research aims to analyze the
influence of the structure assets and sales growth on capital
structure. The subject place of this research is PT. Indofood
Sukses Makmur, Tbk which is registered in Indonesia Stock
Exchange (IDX). The sample that used in this research is
annual report for 9 years from 2007-2015. The type of
research is descriptive verification with quantitative
approach. The result of this study showed that structure of
assets has significant effect to capital structure. Sales growth
has significant effect to capital structure. The simultaneous
testing showed that structure of assets and sales growth has
significant effect to capital structure.
Keyword : Sales Growth, Structure Assets, Structure Capital.
INTISARI—Struktur modal menjadi fokus utama bagi
perusahaan karena dari sisi baik atau sisi buruk dari
struktur modal dapat mempengaruhi kondisi keuangan
perusahaan. Jika struktur modal berasal dari utang mis
pendanaan eksternal akan meningkatkan risiko default di
masa depan. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh aset struktur dan pertumbuhan
penjualan terhadap struktur modal. Tempat subjek
penelitian ini adalah PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan
selama 9 tahun 2007-2015. Jenis penelitian adalah
deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa struktur aktiva
berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.
pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap
struktur modal. Pengujian simultan menunjukkan bahwa
struktur pertumbuhan aset dan penjualan berpengaruh
signifikan terhadap struktur modal.
Kata Kunci: Pertumbuhan Penjualan, Aset Struktur, Capital
Structure
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PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi dan industri manufaktur yang
pesat saat ini mengakibatkan semakin ketatnya persaingan
bisnis secara global. Pengembangan perusahaan dalam
upaya untuk mengantisipasi persaingan yang semakin
ketat akan selalu dilakukan oleh industri manufaktur, tidak
terkecuali industri manufaktur sektor makanan dan
minuman.
Perusahaan
yang
ingin
berkembang
membutuhkan modal, dan modal tersebut datang dalam
bentuk utang dan ekuitas. Salah satu keputusan penting
yang dihadapi oleh manajer keuangan berkaitan dengan
operasi perusahaan adalah keputusan pendanaan atau
keputusan atas struktur modal, yaitu perusahaan perlu
mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumbersumber dana dan ekonomis guna membelanjai kebutuhankebutuhan investasi serta kegiatan usahanya (Brigham dan
Houston, 2011). Struktur modal adalah perbandingan atau
imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang
ditunjukan oleh perbandingan hutang jangka panjang
terhadap modal sendiri (Martono dan Harjito, 2010).
Struktur modal dapat diukur dari rasio perbandingan
antara total utang terhadap modal sendiri yang biasa
disebut debt to equity ratio (DER). Debt to equity ratio
dapat menunjukan tingkat risiko suatu perusahaan
semakin tinggi rasio DER, akan semakin tinggi pula risiko
yang akan terjadi dalam perusahaan karena pendanaan
perusahaan dari unsur utang lebih besar daripada modal
sendirinya. Mengingat DER dalam perhitungannya adalah
dengan cara membandingkan antara seluruh utang,
termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas (Sarasati,
2013). Jadi rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah
dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik
perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk
mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan
jaminan utang (Kasmir, 2012). DER suatu perusahaan
dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, oleh karena itu
faktor-faktor yang mempengaruhi DER pada PT Indofood
Sukses Makmur, Tbk selama periode 2007-2015 perlu
dikaji lebih dalam.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam
menetapkan kebijakan struktur modal adalah stabilitas
penjualan, struktur aktiva, operating leverage, tingkat
pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap
manajemen, sikap pemberi pinjaman dan agen pemberi
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peringkat, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan dan
fleksibitas keuangan (Brigham dan Houston, 2006). Salah
satu variabel yang mempengaruhi struktur modal adalah
stabilitas penjualan, stabilitas penjualan dapat dilihat dari
pertumbuhan penjualan perusahaan.
Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat
lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan
menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan
dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil
(Brigham dan Houston, 2011). Perusahaan yang memiliki
tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi akan lebih
banyak menggunakan investasi pada berbagai elemen
aktiva, baik aktiva tetap maupun aktiva lancar (Kesuma,
2009). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahapsari dan
Taman (2013) menunjukan bahwa pertumbuhan
penjualan mempunyai pengaruh positif terhadap struktur
modal.
Faktor lain yang mempengaruhi struktur modal adalah
struktur aktiva, Struktur aktiva juga disebut struktur
kekayaan merupakan pertimbangan atau perbandingan
baik dalam artian absolute maupun dalam artian relative.
Yang disebut dengan artian absolute adalah perbandingan
dalam bentuk nominal, sedangkan yang disebut dengan
relative adalah perbandingan dalam bentuk persentase
(Riyanto, 2008). Perusahaan yang mempunyai struktur
aktiva yang baik maka kemampuan perusahaan untuk
dapat menghasilkan laba akan semakin tinggi yang dapat
dilihat dari penjualan pada perusahaan tersebut, karena
perusahaan dengan penjualan relatif stabil dapat lebih
aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan
menanggung beban yang lebih tinggi dibandingkan dengan
perusahaan dengan penjualannya yang tidak stabil.
Sehingga dengan banyaknya sumber modal maka semakin
tinggi struktur modalnya (Julita dan Andoko, 2013).
Penelitian yang dilakukan oleh Julita dan Andoko (2013)
dan Acaravci (2015) menunjukan bahwa struktur aktiva
atau tangibility mempunyai hubungan yang signifikan
terhadap struktur modal. Model penelitian ini pernah
dilakuka
pada
penelitian
sebelumnya,
namun
memfokuskan pada perusahaan manufaktur non industri
makanan dan minuman (Mahnazmahdavj et al 2013;
Acaravci 2015; Imtiaaz et al 2016) Berdasarkan
pemaparan tersebut, tujuan penelitian dan hasil penelitian
sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan,
maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis sebagai
berikut:
Hipotesis
1. Terdapat pengaruh signifikan struktur aktiva dan
pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal
(DER) secara parsial.
2. Terdapat pengaruh signifikan struktur aktiva dan
pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal
(DER) secara simultan.

BAHAN DAN METODE

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. HASIL
untuk menguji apakah terdapat pengaruh struktur
aktiva dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur
modal maka dilakukan pengujian statistik, baik secara
simultan maupun parsial. Pengujian akan dilakukan
melalui tahapan sebagai berikut: analisis regresi berganda
(syarat lulus uji asumsi klasik), koefisien korelasi, koefisien
determinasi serta pengujian hipotesis. Pengujian tersebut
dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 22 dan
untuk lebih jelasnya akan dibahas berikut ini :
1. Uji Asumsi Klasik
a. Hasil Uji Normalitas
Tabel IV.1
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N

9

Normal Parametersa,b

Mean

,0000000

Std. Deviation
Most Extreme Differences

37,27423352

Absolute

,180

Positive

,180

Negative

-,146

Test Statistic

,180
,200c,d

Asymp. Sig. (2-tailed)

Sumber : hasil olahan SPSS

Berdasarkan tabel IV.1 dapat dilihat bahwa nilai dari
Asymp. Sig. (2-tailed) seluruhnya signifikan yaitu sebesar
0,200. Ini membuktikan bahwa seluruh data variabel
terdistribusi normal karena ketiga variabel memiliki
signifikansi > 0,05 (Kurniawan, 2014).
b. Hasil Uji Multikolinearitas
Tabel IV.2
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients
B

1

(Constant)
Struktur
AKtiva

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini
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menggunakan tipe penelitian deskriptif dan verivikatif.
Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh
dari Bursa Efek Indonesia.Teknik pengumpulan data yang
digunakan yaitu metode observasi dan studi pustaka.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Laporan Keuangan tahunan mulai dari PT. Indofood Sukses
Makmur, Tbk sejak berdiri yaitu tahun 1990-2015. Sampel
yang digunakan untuk penelitian ini meliputi laporan
keuangan tahunan dari tahun 2007-2015. Teknik analisis
data yang digunakan yaitu regresi linear berganda (syarat
lulus uji asumsi klasik), pengujian korelasi, pengujian
hipotesis dan koefisien determinasi.

Pertumbuhan
Penjualan

Std.
Error

Standardized
Coefficients

t

Sig.

3,784

,009

Beta

Collinearity
Statistics
Tolerance

VIF

656,333

173,454

13,442

2,990

,778

4,496

,004

,989

1,011

2,547

1,128

,391

2,259

,065

,989

1,011
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a. Dependent Variable: Struktur Modal

Sumber : hasil olahan SPSS

Berdasarkan tabel IV.2 dapat dilihat bahwa tolerance
struktur aktiva sebesar 0,989 dan VIF struktur aktiva
sebesar 1,011. Tolerance pertumbuhan penjualan sebesar
0,989 dan VIF
sebesar 1,011. Semua data variabel
terbebas dari multikolinearitas karena memiliki tolerance
diatas 0,1 dan VIF dibawah 10 (Kurniawan, 2014).

Tabel IV.4
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficientsa

Model

B
1

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Unstandardized
Coefficients

(Constant)
Struktur
AKtiva
Pertumbuhan
Penjualan

Std.
Error

Standardized
Coefficients

t

Sig.

3,784

,009

Beta

Collinearity
Statistics
Tolerance

VIF

656,333

173,454

13,442

2,990

,778

4,496

,004

,989

1,011

2,547

1,128

,391

2,259

,065

,989

1,011

a. Dependent Variable: Struktur Modal

Sumber : hasil olahan SPSS

Sumber : hasil olahan SPSS
Gambar IV.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan gambar IV.1 terlihat bahwa titik-titik
menyebar secara acak serta tersebar. Model yang baik
didapatkan jika tidak terdapat pola yang jelas serta titiktitik menyebar, tidak mengumpul ditengah, tidak
menyempit kemudian melebar ataupun sebaliknya. Maka
tidak terjadi heteroskedastisitas, hal ini menunjukan
bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi
(Kurniawan, 2014).
d. Hasil Uji Autokorelasi
Tabel IV.3
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summaryb
Adjusted R
Std. Error of the
Model
R
R Square
Square
Estimate
a
1
,907
,822
,763
43,04058
a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Penjualan, Struktur AKtiva
b. Dependent Variable: Struktur Modal

DurbinWatson
,904

Sumber : hasil olahan SPSS

Tabel IV.3 menunjukan angka Durbin-Watson (DW) pada
penelitian ini adalah sebesar 0,904. Ini berarti tidak terjadi
autokorelasi karena nilai DW berada diantara -2 dan +2
atau -2 < 0,904 < +2 (Sunyoto dalam Kurniawan, 2014).
2. Analisis Regresi Berganda
Jika keempat syarat pengujian sudah terpenuhi maka
dapat dilakukan analisis regresi linier berganda, yang
bertujuan untuk menerangkan besarnya pengaruh struktur
aktiva dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur
modal (debt to equity ratio). Estimasi model regresi linier
berganda ini menggunakan software SPSS 22 dan diperoleh
hasil output sebagai berikut :

Dari tabel IV.4 dibentuk persamaan regresi linier sebagai
berikut:
Y = - 656,333 + (13,442) X1 + (2,547) X2
Dimana:
Y = struktur modal
a = konstanta
b = koefisien korelasi
X1 = struktur aktiva
X2 = pertumbuhan penjualan
Koefisien yang terdapat pada persamaan sebelumnya
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Konstanta sebesar -656,333 menunjukan pengaruh
negatif terhadap variabel independen (struktur aktiva
dan pertumbuhan penjualan). Artinya pada saat
struktur aktiva dan pertumbuhan penjualan sebesar 0,
struktur modal memiliki nilai -656,333.
2. Struktur aktiva memiliki koefisien bertanda positif
sebesar 13,442, artinya jika nilai struktur ativa (X1)
mengalami kenaikan satu satuan, maka struktur modal
akan mengalami peningkatan sebesar 13,442. koefisien
bernilai positif artinya struktur aktiva dan struktur
modal mempunyai hubungan positif, kenaikan struktur
aktiva akan mengakibatkan kenaikan struktur modal
(DER).
3. Pertumbuhan penjualan memiliki koefisien bertanda
positif sebesar 2,547, artinya jika nilai pertumbuhan
penjualan (X2) mengalami kenaikan satu satuan, maka
struktur modal akan mengalami peningkatan sebesar
2,547. koefisien bernilai positif artinya pertumbuhan
penjualan dan struktur modal (DER) mempunyai
hubungan positif, kenaikan pertumbuhan penjualan
akan mengakibatkan kenaikan struktur modal (DER).
3. Pengujian Hipotesis
Selanjutnya untuk membuktikan apakah struktur
aktiva dan pertumbuhan penjualan memberikan
pengaruh signifikan terhadap struktur modal (DER)
secara parsial maupun simultan, maka dilakukan
pengujian hipotesis. Pengujian dimulai secara parsial dan
dilanjutkan dengan pengujian secara simultan.
a. Pengaruh Secara Parsial
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Tabel IV.5
Hasil Pengujian Statistik Uji t
Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients
B

1

(Constant)
Struktur
AKtiva
Pertumbuhan
Penjualan

Std.
Error

Standardized
Coefficients

t

Sig.

3,784

,009

Beta

Collinearity
Statistics
Tolerance

VIF

656,333

173,454

13,442

2,990

,778

4,496

,004

,989

1,011

2,547

1,128

,391

2,259

,065

,989

1,011

a. Dependent Variable: Struktur Modal

Sumber : hasil olahan SPSS

Berdasarkan tabel IV.5 maka dapat dilihat bagaimana
pengaruh antar variabel struktur aktiva dan perumbuhan
penjualan terhadap struktur modal secara parsial sebagai
berikut:
1) Pengaruh Struktur aktiva terhadap struktur modal
Pada tabel 4 bahwa nilai t hitung sebesar = 4,496.
Sementara dari T tabel untuk tingkat nilai signifikan 0,05
diperoleh nilai sebesar yaitu 2,447. Karena t hitung sebesar
4,496 lebih besar dari t tabel sebesar 2,447 (thitung 4,496
> ttabel 2,447), maka Hₒ ditolak dan Hₐ diterima. Selain
dengan melihat thitung dan ttabel, dapat juga dilihat dari
nilai signifikansi menunjukan nilai 0,004 < 0,05, artinya
dengan tingkat kekeliruan 5% ada alasan kuat untuk
menolak Hₒ dan menerima Hₐ. Maka dapat disimpulkan
struktur aktiva secara parsial berpengaruh secara
signifikan terhadap struktur modal (DER).
2) Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur
Modal
Pada tabel 4 bahwa nilai t hitung sebesar = 2,259.
Sementara dari tabel untuk tingkat nilai signifikan 0,05
diperoleh nilai yaitu sebesar 2,447. Karena t hitung sebesar
2,259 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,447 (t hitung 2,259
< t tabel 2,447) maka Hₒ diterima dan Hₐ ditolak. Selain
dengan melihat thitung dan ttabel, dapat juga dilihat dari
nilai signifikansi menunjukan nilai 0,0065 < 0,05, artinya
dengan tingkat kekeliruan 5% ada alasan kuat untuk
menerima Hₒ dan menolak Hₐ. Maka dapat disimpulkan
pertumbuhan penjualan secara parsial tidak mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal (DER).
b. Pengaruh Secara Simultan
Tabel IV.6
Hasil Perhitungan Statistik Uji F
ANOVAa
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
1 Regression
51364,626
2
25682,313
Residual
11114,948
6
1852,491
Total
62479,574
8
a. Dependent Variable: Struktur Modal
b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Penjualan, Struktur AKtiva

F
13,864

Sig.
,006b

Sumber : hasil olahan SPSS

Berdasarkan nilai anova diatas dapat dilihat F hitung
diperoleh 13,864 dengan nilai signifikan sebesar 0,006.
Dari tabel F untuk tingkat nilai signifikan 0,05 maka
diperoleh F tabel sebesar 5,140. Karena F hitung (13,864)
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> F tabel (5,140), maka Hₒ ditolak dan Hₐ diterima. Selain
dengan melihat thitung dan ttabel, dapat juga dilihat dari
nilai signifikansi menunjukan nilai 0,006 < 0,05, artinya
dengan tingkat kekeliruan 5% ada alasan kuat untuk
menerima Hₒ dan menolak Hₐ. Maka dapat disimpulkan
struktur aktiva dan pertumbuhan penjualan secara
simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap struktur modal (DER).
4. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang
menyatakan besar pengaruh secara bersama-sama
struktur aktiva dan pertumbuhan penjualan terhadap
struktur modal (DER) Berikut adalah hasil perhitungan
koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS versi 22 :
Tabel IV.7
Hasil Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Adjusted R
Std. Error of the
Model
R
R Square
Square
Estimate
a
1
,907
,822
,763
43,04058
a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Penjualan, Struktur AKtiva
b. Dependent Variable: Struktur Modal

DurbinWatson
,904

Sumber : hasil olahan SPSS

Berdasarkan tabel IV.7 dapat dilihat bahwa nilai R 2 sebesar
0,822 atau jika dipersenkan 82,2%. Angka tersebut
mempunyai makna besarnya pengaruh variabel
independen (struktur aktiva dan pertumbuhan penjualan)
terhadap variabel independen (struktur modal) secara
simultan. Sedangkan sisanya menunjukkan besarnya
pengaruh faktor lain diluar struktur aktiva dan
pertumbuhan penjualan yaitu sebesar 17,8%.
B. PEMBAHASAN
1. Pengaruh Struktur Aktiva terhadap Struktur Modal
Perusahaan yang sebagian besar aktivanya berasal dari
aktiva tetap akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan
dananya dengan utang. Perusahaan dengan jumlah aktiva
tetap yang besar dapat menggunakan utang lebih banyak
karena aktiva tetap dapat dijadikan jaminan yang baik atas
pinjaman-pinjaman perusahaan. (Riyanto, 2008). Hasil dari
penelitian menunjukan bahwa struktur aktiva secara
parsial berpengaruh secara signifikan terhadap struktur
modal (DER). Hal ini disebabkan PT. Indofood Sukses
Makmur, Tbk. memiliki aset yang setiap tahun meningkat,
peningkatan struktur aktiva akan semakin menambah
kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan, maka
proporsi hutang semakin lebih besar daripada modal
sendiri. Hal ini didasarkan atas keyakinan kreditor atas
dana yang ditanamkan ke dalam perusahaan dijamin oleh
bersarnya struktur aktiva yang dimiliki perusahaan. Sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh julita dan Andoko
(2013), Mahnazmahdavj et al (2013), Mahapsari dan
Taman (2013), Wijaya dan Utama (2014), dan Acaravci
(2015). Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan
penelitian Imtiaz et al (2016) yang menyatakan tidak
terdapat hubungan yang signifikan antara struktur aktiva
terhadap struktur modal. Maka berdasarkan pemaparan
sebelumnya, menyatakan bahwa hasil penelitian yang
dilakukan sesuai dengan teori yang ada.
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Implikasi pada penelitian ini dapat bermanfaat untuk
perusahaan, dimana perusahaan mengetahui keadaan
struktur aktiva perusahaan sehingga dapat menentukan
besarnya struktur modal perusahaan.
2. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap
Struktur Modal
Semakin tinggi pertumbuhan penjualan perusahaan akan
lebih aman dalam menggunakan hutang, sehingga semakin
tinggi struktur modalnya (Julita dan Andoko, 2013:50).
Hasil dari penelitian menunjukan pertumbuhan penjualan
secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap struktur modal (DER). Hal ini disebabkan karena
walaupun pertumbuhan penjualan pada PT. Indofood
Sukses Makmur, Tbk. kurang stabil, tetapi sebagian besar
total penjualan tetap meningkat setiap tahunnya. Dan ada
faktor lain yang tidak diteliti yang lebih mempengaruhi
struktur modal pada PT. Indofood Sukses Makmur, TBk.
seperti faktor leverage operasi dan profitabilitas
perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Wijaya dan Utama (2014), dan Imtiaz et al
(2016), namun tidak sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Mahapsari dan Taman (2013).
Implikasi pada penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan
dalam menentukan besarnya struktur modal sekalipun
penjualan dalam kondisi yang kurang stabil.
3. Pengaruh Struktur Aktiva dan Pertumbuhan
Penjualan terhadap Struktur Modal
Perusahaan yang mempunyai struktur aktiva yang baik
maka kemampuan perusahaan untuk dapat menghasilkan
laba akan semakin tinggi yang dapat dilihat dari penjualan
pada perusahaan tersebut, karena perusahaan dengan
penjualan relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih
banyak pinjaman dan menanggung beban yang lebih tinggi
dibandingkan dengan perusahaan dengan penjualannya
yang tidak stabil. Sehingga dengan banyaknya sumber
modal maka semakin tinggi struktur modalnya (Julita dan
Andoko, 2013:49). Hasil dari penelitian menunjukan
struktur aktiva dan pertumbuhan penjualan secara
simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap struktur modal (DER). Hal ini sesuai
dengan penelitian yang dilakukan Julita dan Andoko
(2013) dan Mahapsari dan Taman (2013) dan Imtiaz et al
(2016). Maka berdasarkan pemaparan sebelumnya,
menyatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan sesuai
dengan teori yang ada.
Implikasi yang dapat digunakan pada penelitian ini adalah
dalam menentukan struktur modal (DER) perusahaan
dapat dilakukan dengan secara bijak dalam penggunaan
aktiva terutama aktiva lancar, menentukan struktur modal
tidak harus selalu terpaku pada pertumbuhan penjualan,
karena terdapat factor lain seperti leverage operasi dan
profitabilitas perusahaan yang perlu diperhatikan,
khususnya pada perusahaan PT. Indofood Sukses Makmur,
Tbk.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan
mengenai struktur aktiva dan pertumbuhan penjualan
terhadap struktur modal (DER) pada PT. Indofood Sukses
Makmur, Tbk. Maka pada bagian akhir dari penelitian ini
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di
PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. pada periode 20072015 menunjukan nilai Struktur aktiva yang
berfluktuatif. Pertumbuhan penjualan sebagian besar
menurun dan nilai struktur modal yang sebagian besar
meningkat disebabkan hutang yang meningkat.
2. Struktur aktiva memiliki pengaruh yang signifikan serta
hubungan yang sangat kuat dengan arah yang positif
terhadap struktur modal (DER). Pertumbuhan
penjualan tidak memiliki pengaruh yang signifikan
serta hubungan yang sedang dan arah yang positif
tehadap struktur modal (DER).
3. Berdasarkan penelitian tentang besarnya pengaruh
secara simultan atau bersama-sama struktur aktiva dan
pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh secara
signifikan terhadap struktur modal (DER).
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