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Penelitian ini merupakan studi pada Perusahaan Kimia dan Farmasi yang tercatat di Bursa Efek 

Jakarta dengan judul “ Pengaruh Struktur Aktiva, Pertumbuhan Penjualan, Operating Leverage, 

Return on Investment, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Keuangan Perusahaan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh dari struktur aktiva, pertumbuhan 

penjualan, operating leverage, return on investment, dan ukuran perusahaan terhadap struktur 

keuangan perusahaan, dan menjelaskan pengaruh variabel bebas yang paling dominan terhadap 

struktur keuangan perusahaan. 

Dalam Penelitian ini, penulis mengambil dua hipotesis, yaitu :bahwa, secara simultan struktur 

aktiva, pertumbuhan penjualan, operating leverage, return on investment, dan ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap struktur keuangan perusahaan, dan variabel struktur 

aktiva mempunyai pengaruh yang paling dominan. 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, 

operating leverage, return on investment dan pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh 

terhadap struktur keuangan perusahaan menggunakan analisis regresi linear berganda, dan untuk 

mengetahui pengaruh masing- masing variabel struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, operating 

leverage, return on investment, dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap struktur 

keuangan perusahaan digunakan analisis uji F dan uji t. dan untuk mendeteksi kenormalan data, 

maka dilakukan pengujian asumsi OLS, pengujian asumsi kenormalan data (OLS) meliputi uji 

autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. 

Hasil analisis dengan alat analisis regresi linier berganda ,variabel struktur aktiva 

dari hasil analisis menunjukkan bahwa t > t , 2.986 > 2.447 dengan nilai signifikansi 0.004, maka 

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel struktur aktiva terhadap struktur keuangan, 

variabel pertumbuhan penjualan dari hasil analisis menunjukkan bahwa t > t , -3.456 > 2.447 

dengan nilai signifikansi 0.044, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

Biaya Pengembangan terhadap devident payout ratio pada perusahaan-perusahaan manufaktur 

yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.  

a. Variabel operating Laverage 

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa t > t , 4.388 > 2.447 dengan nilai signifikansi 0.050, 

maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel operating Laverage terhadap struktur 

keuangan pada perusahaan kimia yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.  

b. Variabel Return On Investment 

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa t > t , -2.859 > 2.447 dengan nilai signifikansi 0.029, 

maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Return On Investnment terhadap struktur 



keuangan pada perusahaan kimia yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.  

c. Variabel Ukuran Perusahaan  

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa t > t , 2.861 > 2.447 dengan nilai signifikansi 0.029, 

maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel ukuran perusahaan terhadap struktur 

keuangan pada perusahaan kimia yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.  

Beberapa saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu Bagi manajer perusahaan tekstil dan 

garmen, diharapkan seorang manajer dalam menentukan modal perusahaan, sebaiknya 

menggunakan modal sendiri atau prosentase modal sendiri lebih besar dari pada menggunakan 

modal asing, karena hal tersebut akan mempengaruhi dalam penentuan struktur keuangan 

perusahaan dan akibatnya akan berpengaruh pada laba perusahaan. Bagi Investor, diharapkan 

dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi Investor, sebaiknya investor dalam 

berinvestasi pada perusahaan yang mempunyai struktur keuangan sehat. Artinya memiliki 

susunan laporan keuangan (laba) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Bagi Peneliti 

selanjutnya, sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan periode yang lebih panjang dan 

menambah sample perusahaan agar lebuih terlihat perbedaannya serta perbandingannya. Dan 

penelitian ini sebaiknya dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam menyusun penelitian 

selanjutnya, khususnya pada penelitian tentang struktur keuangan perusahaan.  

 


