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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

variabel Growth Opportunity, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap 

struktur modal pada perusahaan Property and Real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Pemilihan sampel menggunakan metode 

purposive sampling.  Data diperoleh dari data sekunder laporan tahunan 38 

perusahan property and real estateyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2014-2016. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linear berganda. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada 

penelitian terdahulu dan berbagai teori pendukung lainnya yang diolah 

menggunakan program Eviews 9. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini, 

variabel dependen struktur modal menggunakan DER dan variabel independen 

menggunakan MVA, LnTA dan ROA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

growth opportunity dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal. Dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

pada perusahaan property and Real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Kata Kunci : Growth Opportunity, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to examine and analyze the influence of the 

growth opportunity, Company size, and Profitability to Capital Structure in the 

company Property and Realestate is listed on Indonesia Stock Exchange in year 

2014-2016.The sample selection using purposive sampling method. Data is 

obtained from secondary data on financial report of38 company Property and 

Realestateis listed on Indonesia Stock Exchange in year 2014 -2016. The analysis 

technique used is the Multiple Linier Regression. the hypothesis is based on prior 

research and supporting theory which analyzed using Eviews 9 program. The 

measuring tool used variable of capital structure using DER and independent 

variable using MVA, LnTA, and ROA. The result of this research showed that 

growth opportunity, and Company size, hasn’t influence significantly with Capital 

Structure in the company Property and Realestate is listed on Indonesia Stock 

Exchange. And Profitability influence significantly with Capital Structure in the 

company Property and Realestate is listed on Indonesia Stock Exchange. 

Keywords : Growth Opportunity, Company size, and Profitabilita
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang 

Dalam perkembangan era globalisasi yang semakin modern seperti saat ini 

sangat menuntut perusahaan untuk memanfaatkan kemampuan yang ada untuk  

semaksimal mungkin agar unggul dalam persaingian bisnis. Baik dalam 

menghadapai persaingan bisnis dalam negeri maupun perusahaan-perusahaan 

asing, maka suatu perusahaan dituntut untuk dapat bertahan dan bersaing tidak 

hanya perusahaan diwilayah domestik yaitu dengan perusahaan di dalam negeri 

juga harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing ataupun produk-produk 

yang berasal dari luar negeri. Di dalam dunia bisnis, masalah pendanaan 

merupakan bagian terpenting yang berkaitan dengan banyak pihak, seperti 

kreditur, pemegang saham, serta pihak manajemen perusahaan itu sendiri. 

Pendanaan tersebut dapat berasal dari internal perusahaan yang berupa laba di 

tahan serta depresiasi sedangkan eksternal perusahaan berupa dana yang berasal 

dari para kreditur, pemegang surat utang (bondholders) dan pemilik perusahaan 

(Gitman, 2003). Kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas operasinya 

ditentukan oleh keputusan keuangan perusahaan yang akan berpengaruh terhadap 

risiko perusahaan tersebut (Joni dan Lina, 2010). Struktur modal yang optimal 

merupakan struktur modal yang diperkirakan akan menghasilkan biaya modal 
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yang diperkirakan akan menghasilkan biaya modal rata-rata tertimbang yang 

paling rendah yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Terdapat 

berbagai teori mengenai bagaimana struktur modal yang optimal, namun masing-

masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Penentuan struktur modal sedikit 

banyak akan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal perusahaan. Faktor internal 

tersebut diantaranya profitabilitas, ukuran perusahaan, growth opportunity, sikap 

manajemen dan tingkat pertumbuhan Pada umumnya perusahaan yang besar 

memiliki profitabilitas tinggi, memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi 

cenderung tidak terlalu banyak membutuhkan dana dari pihak luar karena mereka 

memilikisumber dana dari dalam berupa laba yang cukup besar. 

Growth opportunity adalah peluang pertumbuhan yang dimiliki 

perusahaan dimasa mendatang untuk mengembangkan perusahaannya. 

Perusahaan dapat melihat prospek yang akan didapatkan dimasa yang akan datang 

dengan melihat peluang dari pertumbuhan tersebut.  (Brigham dan Houston, 2011) 

menyatakan bahwa, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang cepat 

menghadapi tingkat ketidakpastian yang tinggi maka perusahaan lebih cenderung 

mengurangi penggunaan utang (modal eksternal). Penelitian yang dilakukan oleh 

Dewi dan dana, (2017) menyatakan hubungan growth opportunity berpengaruh 

negatif signifikan terhadap struktur modal, hal ini dikarenakan growth mengalami 

peningkatan maka struktur modal akan mengalami penurunan, sehingga 

pertumbuhan penjualan suatu perusahaan tinggi maka perusahaan akan 

mendapatkan keuntungan berupa laba yang tinggi pula. Hasil yang berbeda dari 

penelitian yang dilakukan oleh Joni dan Lina (2010) yang menyatakan bahwa 
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Growth Opportunity berpengaruh positif signifikan terhadap Struktur Modal 

perusahaan. Hal ini dikarenakan apabila tingkat Growth Opportunity perusahaan 

tinggi dapat berdampak pada kebutuhan pendanaan yang semakin besar, sehingga 

kebutuhan pendanaan tersebut digunakan untuk menjalankan aktivitas perusahaan 

yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. 

Semakin besar ukuran suatu perusahaan, menggambarkan besar kecilnya 

suatu perusahaan. Hal ini di jelaskan besar kecilnya suatu perusahaan dapat 

ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan besar kecilnya skala 

perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan dan total aktiva, 

mencerminkan semakin besar ukuran perusahaan sehingga memperbanyak pula 

alternatif pendanaan yang dapat dipilih dalam meningkatkan profitnya. Semakin 

besar ukuran perusahaan maka semakin kecil perusahaan menggunakan utang 

sebagai sumber dana perusahaan (Mardiyanto, 2009). Ukuran perusahaan 

padapenelitian ini diproksikan dengan Logaritma natural dari Total Asset (TA). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Devi dkk, 2017) menyatakan hubungan 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal, 

hal ini di karenakan banyaknya pengukuran yang digunakan sebagai indikator 

ukuran perusahaan sehingga besar kecilnya suatu perusahaan tidak mempengaruhi 

pendanaan. Tetapi hasil berbeda ditemukan dalam penelitian (Eni Yuliana Wati, 

2010) bahwa hubungan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan 

terhadap struktur modal, hal ini di karenakan Semakin besar ukuran perusahaan 

maka perusahaan akan menggunakan hutang yang lebih besar pula. Semakin besar 

ukuran perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki jumlah 
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aktiva yang semakin tinggi, sehingga perusahaan yang ukurannya relatif besar pun 

akan cenderung menggunakan dana eksternal yang semakin besar. 

Profitabilitas dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan, dimana 

perusahaan yang menghasilkan laba lebih besar cenderung mempunyai laba 

ditahan, lebih besar sehingga dapat memenuhi kebutuhan dananya untuk 

melakukan ekspansi dari sumber internal perusahaan (Brigham dan Houston, 

2011). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Manajer perusahaan 

perlu meningkatkan keuntungan melalui laba bersih agar perusahaan dapat 

membiayai seluruh hutang melalui keuntungan tersebut dan menarik investor 

yang melihat Return On Asset perusahaan (Ticoalu, 2013). Profitabilitas pada 

penelitian ini diproksikan dengan Return On Assets (ROA). Return On Assets 

(ROA), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi 

(Sartono, 2010). ROA digunakan untuk melihat sejauh mana investasi yang telah 

ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang 

diharapkan berdasarkan aset yang dimiliki (Brigham dan Houston, 2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Devi dkk, 2017) menyatakan hubungan 

profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal, hal ini 

dikarenakan semakin besar tingkat profitabilitas yang diperoleh perusahaan maka 

struktur modal perusahaan yang berasal dari hutang akan semakin menurun.Tetapi 

hasil berbeda ditemukan dalam penelitian (Putri, 2012) bahwa hubungan 
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profitabilitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal, hal ini 

dikarenakan perusahaan memperoleh laba yang besar yang kemungkinan 

perusahaan akan lebih banyak membagikan laba kepada pemegang saham sebagai 

dividen, sehingga pembagian dividen ini dapat mengakibatkan proporsi laba 

ditahan perusahaan yang akan digunakan untuk pembiayaan investasi dimasa 

yang akan datang berkurang, sehingga perusahaan akan lebih banyak 

menggunakan utang jangka panjangnya dan memperbesar nilai struktur 

modalnya.Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hardianto (2010), 

Frank and Goyal (2009), yang memperoleh hasil profitabilitas berpengaruh 

terhadap struktur modal. Hal ini dikarenakan untuk memperoleh dana internal 

perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, sehingga dapat menggunakan dana 

internal terlebih dahulu sebelum menggunakan hutang untuk memenuhi keputusan 

pendanaan perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan penulis mengacu kepada penelitian yang telah 

dilakukan oleh Defia Riasita (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terdapat pada periode penelitian, sampel penelitian, dan variabel 

penelitian. Pada periode penelitian, Defia Riasita (2015) menggunakan periode 

penelitian tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Dalam penelitian ini, peneliti 

akan menggunakan periode waktu 2014 sampai dengan tahun 2016 dengan alasan 

agar diperoleh data yang lebih baru dan mengambarkan kondisi yang terbaru. 

Pada sampel penelitian, sampel yang digunakan dalampenelitian Defia Riasita 

adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar BEI. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan sampel yaitu pada perusahaan Property and Real Estate 
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yang terdaftar di BEI. Alasan pemilihan sampelini karena perusahaan property 

and Real Estate di Indonesia semakin tumbuh positif sejalan dengan pertumbuhan 

ekonomi. Perkembangan industri property saat ini juga menunjukkan 

pertumbuhan yang sangat baik. Hal ini ditandai dengan banyaknya pembangunan 

perumahan, apartemen, perkantoran dan perhotelan. Disamping itu, 

perkembangan sektor property juga dapat dilihat dari menjamurnya real estate di 

kota-kota besar, serta dapat melakukan ekspansi pasar sehingga akan 

mempengaruhi keputusan struktur modal atau pendanaan suatu perusahaan. 

Besarnya rata-rata ketiga variabel independen (growth opportunity, ukuran 

perusahaan dan profitabilitas) dan variabel dependen (DER) pada perusahaan 

Property and Real Estate yang listed di BEI selama periode tahun 2014-2016 

dapat dilihat padaTabel 1.1 berikut: 

 Tabel 1.1 

Rata-rata DER, Growth opportunity, Ukuran Perusahaan dan ROA Pada 

Perusahaan Property and Real Estateyang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Periode Tahun 2014-2016 

Variabel Tahun 
 

2014 
 

2015 2016 

DER (%) 0,72 
 

0.66 0,71 

Growth opportunity 
(%) 

10,67 
 

10,52 12,76 

Ukuran perusahaan 
(Ln) 

12,42 12,44 
 

12,56 
 

ROA (%) 0,107 
 

0,106 0,26 
 

Sumber : ICMD 2014-2016, diolah 
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Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata perusahaan property and 

real estate di Bursa Efek periode 2014-2016 menunjukan hasil yang fluktuatif, 

dimana berdasarkan tabel 1.1 menunjukan bahwa rata-rata variabel growth 

opportunity, ukuran perusahaan dan ROA meningkat pada periode tahun 2015-

2016, sedangkan rata-rata variabel DER juga meningkat pada periode tahun yang 

sama, hal ini berarti pada tahun 2015-2016 antara variabel DER dengan ketiga 

variabel independen (growth opportunity, ukuran perusahaan, dan ROA) terjadi 

hubungan searah atau hubungan positif. Pada periode tahun 2015-2016 rata-rata 

DER meningkat dari 0,66 atau 66% naik menjadi 0,71 atau 71% di tahun 2016, 

sedangkan untuk variabel ROA dan growth opportunity mengalami penurun di 

periode 2014 ke 2015, hal ini berarti bahwa terjadi hubungan yang negatif. 

Berdasarkan fenomena dari rasio-rasio keuangan yang masih fluktuatif maka perlu 

diuji kembali pengaruh dari ketiga variabel independen ((growth opportunity, 

ukuran perusahaan, dan ROA) dalam mempengaruhi DER pada perusahaan 

Property and Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2014-2016. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Growth 

opportunity, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap Struktur Modal 

Pada Perusahaan Property and Real Estate yang terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2014-2016.” 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Apakah Growth Opportunity berpengaruh terhadap struktur modal pada 

perusahaan Property and Real Estate di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-

2016 ? 

2. Apakah ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal pada 

perusahaan Property and Real Estate di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-

2016 ? 

3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan 

Property and Real Estate di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016 ? 

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Terdapat pembatasan masalah dalam penelitian ini. Masalah yang diteliti 

dalam penelitian ini:  

1. Faktor yang menentukan atau mempengaruhi struktur modal dari faktor 

internal perusahaan hanya growth opportunity, ukuran perusahaan dan 

profitabilitas  

2. Objek yang diteliti adalah perusahaan Property and Real Estate yang di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016.  

3. Dalam penelitian ini struktur modal diukur dengan menggunakan DER 

(Debt to Equity Ratio) serta tidak semua perusahaan. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka 

tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis growth opporrtunity 

berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan Property and Real 

Estate di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016 

2. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan Property and Real 

Estate di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016 

3. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis profitabilitas berpengaruh 

terhadap struktur modal pada perusahaan Property and Real Estate di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016 

1.5  Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung 

maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:  

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan 

tambahan mengenai hubungan growth opportunity, ukuran perusahaan dan 

profitabilitas pada perusahaan Property and Real Estate di Bursa Efek Indonesia 

serta meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis.  
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2. Bagi Investor  

Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan & informasi lebih 

mendalam kepada investor dalam menganalisis struktur modal pada perusahaan 

Property and Real Estatedi Bursa Efek Indonesia sehingga penelitian ini dapat 

dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk memilih 

saham yang paling menguntungkan pada perusahaan Property and Real Estate di 

Bursa Efek Indonesia.  

3. Bagi Masyarakat Umum  

Menambah referensi serta pemahaman tentang pengaruh growth 

opportunity, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap struktur modal pada 

perusahaan Property and Real Estate di Bursa Efek Indonesia. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi 

kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian 

berikutnya. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penelitian empiris ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-

masing berisi tentang: 

BAB I  PENDAHULUAN 
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Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan 

sistematika penulisan.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka 

penelitian dan hipotesis yang berguna sebagai dasar pemikiran dalam 

pembahasan masalah yang diteliti dan mendasari analisis yang digunakan 

dalam bab IV yang diambil dari berbagai macam literatur.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang variabel penelitian baik itu variabel dependen, 

variabel independen yang akan diambil dari operasional tentang semua 

variabel yang digunakan dalam penelitian, penentuan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang deskripsi obyek penelitian dan analisis data serta 

pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Merupakan bab terakhir dan penutup dari penelitian ini. Dalam bab 

ini akan disampaikan pula kesimpulan, keterbatasan dan saran bagi pihak-

pihak yang terkait mengenai permasalahan tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1      Grand Theory 

2.1.1  Agency Theory 

Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada 

tahun 1976 dimana teori keagenan adalah suatu teori yang menjelaskan hubungan 

kerjasama antara principal (pemilik perusahaan) dan agent (manajemen 

perusahaan), principal mendelegasikan wewenang kepada agent untuk mengelola 

perusahaan dan mengambil keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks 

keagenan, masalah keagenan bisa terjadi antara: pertama, pemilik (shareholders) 

dengan manajer; kedua manajer dengan debtholders, dan ketiga manajer dan 

shareholders dengan debtholders (Brigham, Gapenski, dan Daves 1999). 

Tujuan utama perusahaan meningkatkan kinerja keuangan di perusahaan 

dan meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham, sehingga 

manajer dalam menjalankan perusahaan seharusnya memperhatikan kepentingan 

pemilik, namun disisi lain para manajer perusahaan juga mempunyai kepentingan 

untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka, penyatuan kepentingan pihak-

pihak ini seringkali menimbulkan masalah keagenan (Ardianingsih dan Ardiyani, 

2010). Teori dalam perusahaan mengidentifikasikan adanya pihak-pihak anggota 

perusahaan yang memiliki beberapa kepentingan untuk mencapai tujuan dalam 

kegiatan perusahaan. Teori agensi menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul 

ketika salah satu pihak menyewa pihak lain untuk melaksanakan suatu jasa dan
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mendelegasikan wewenang pemngambilan keputusan kepada agen. Pada 

teori keagenan yang disebut principal adalah pemegang saham dan yang 

dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan.  Dalam 

manajemen keuangan, tujuan utama perusahaan adalah memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham. Untuk itu maka manajer yang diangkat oleh 

pemegang saham harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham, tetapi 

sering ada konflik antara manajemen dan pemegang saham (Listyani, 2003). 

Berdasarkan teori keagenan profitabilitas yang semakin tinggi 

mengindikasikan kegiatan operasional dapat dibiayai serta para pemegang saham 

akan mendapatkan pengembalian atas keuntungan yang diperoleh. Pembagian atas 

keuntungan tersebut harus adil dan transparan sehingga manajer sebagai agen 

tidak hanya mementingkan kepentingan perusahaan tetapi juga memperhatikan 

kepentingan pemegang saham. Perusahaan memerlukan sistem tata kelola yang 

baik untuk mengatasi kemungkinan masalah keagenan sehingga struktur modal 

perusahaan dapat dioptimalkan (Listyani 2003) 

2.1.2 Signaling teory 

Signalling theory merupakan langkah-langkah manajemen dalam 

perusahaan yang seharusnya memberikan petunjuk secara implisit kepada investor 

tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sebuah 

perusahaan dengan prospek yang tidak menguntungkan akan menjual saham, yang 

artinya menarik investor baru untuk berbagi kerugian yang mereka alami. 

Perusahaan dengan prospek yang sangat cerah lebih memilih untuk melakukan 
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pendanaan melalui penawaran saham baru, sedangkan perusahaan dengan prospek 

yang buruk akan memilih untuk melakukan pendanaan dengan ekuitas pihak luar. 

Jika ada pengumuman penawaran saham biasanya akan dianggap sebagai suatu 

sinyal bahwa prospek perusahaan tidak terlalu cerah. Jika prospek perusahaan itu 

sebetulnya cerah hal ini sebaiknya perusahaan dalam waktu normal, menggunakan 

lebih banyak ekuitas dan lebih sedikit hutang (Brigham dan Houston, 2011). 

Teori ini menjelaskan mengenai sikap manajemen perusahaan untuk 

memberikan petunjuk atau signal bagi investor terhadap pandangan prospek 

perusahaan. Petunjuk yang diberikan merupakan sinyal atau isyarat agar investor 

dapat memandang apakah perusahaan yang ingin di investasikan dapat 

menguntungkan atau merugikan, sehingga para investor memerlukan informasi 

yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Informasi yang dapat digunakan 

adalah investor dapat melihat peluang pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan. 

Sebelum Investor membuat keputusan investasi, pada umumnya investorakan 

melihat tingkat profitabiltas perusahaan. Tingkat profitabilitas dapat dilihat dari 

profit yang dihasilkan oleh perusahaan yang nantinya profit tersebut akan 

menghasilkan deviden bagi investor. Perusahaan yang memiliki profitabilitas 

yang tinggi akan memberikan dampak positif terhadap investor karena perusahaan 

dapat memberikan dividen yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan 

yang memiliki profitabilitas yang rendah, sehingga dividen dapat dianggap 

sebagai sinyal positif bagi investor (Joni dan Lina (2010). 

Selain profitabilitas, pertumbuhan perusahaan diharapkan dapat 

memberikan sinyal positif bagi investor karena apabila perusahaan memiliki 
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peluang pertumbuhan yang menguntungkan, maka investasi yang ditanamkan 

diharapkan akan memberikan return yang tinggi. Pertumbuhan yang selalu 

meningkat serta bertambahnya nilai aset perusahaan diharapkan tercapai sesuai 

dengan ekspektasi atau peramalan perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan yang tinggi menyebabkan perusahaan membutuhkan pembiayaan 

yang lebih, sehingga manajemen akan mengumumkan emisi sahamnya. Hal ini 

dapat dipandang sebagai isyarat atau sinyal bagi investor. Apabila suatu 

perusahaan menerbitkan saham baru lebih sering dari biasanya, maka harga 

sahamnya akan menurun karena menerbitkan saham baru berarti memberikan 

isyarat negatif yang kemudian dapat menekan harga saham sekalipun prospek 

perusahaan cerah (Brigham dan Houston, 2011). Sebaliknya, apabila perusahaan 

mendapatkan dana pinjaman lebih melalui kreditur justru bisa menimbulkan 

signal positif di mata investor. Karena dimata investor menunjukan bahwa emiten 

tersebut giat membesarkan usahanya.. 

2.1.3 Pecking order theory 

pecking order theory ini pertama kali dikemukakan oleh Myers dan Majluf 

(1984). Disebut teori pecking order karena teori ini menjelaskan mengapa 

perusahaan akan menentukan hierarki sumber dana yang paling disukai. Secara 

ringkas teori tersebut menyatakan bahwa:  

1. Perusahaan menyukai internal financing (pendanaan dari hasil operasi 

perusahaan). 
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2. Perusahaan mencoba menyesuaikan rasio pembagian deviden yang 

ditargetkan dengan berusaha menghindari perubahan pembayaran deviden 

secara drastis. 

3. Kebijakan deviden yang relatif segan untuk diubah, disertai dengan 

fluktuasi profitabilitas dan kesempatan investasi yang tidak bisa diduga, 

mengakibatkan bahwa dana hasil operasi kadang-kadang melebihi 

kebutuhan dana untuk investasi, meskipun pada kesempatan yang lain, 

mungkin kurang. Apabila dana hasil operasi kurang dari kebutuhan 

investasi, maka perusahaan akan mengurangi saldo kas atau menjual 

sekuritas yang dimiliki.  

4. Apabila pendanaan dari luar (external financing) diperlukan, maka 

perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling “aman” terlebih 

dahulu yaitu dimulai dengan penerbitan obligasi, kemudian diikuti oleh 

sekuritas yang berkarakteristik opsi (seperti obligasi konversi), baru 

akhirnya apabila masih belum mencukupi, saham baru diterbitkan.  

Teori pecking order menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai urut-

urutan preferensi dalam memilih sumber pendanaan. Perusahaan-perusahaan yang 

profitable umumnya meminjam dalam jumlah yang sedikit. Hal tersebut bukan 

karena mereka mempunyai target rasio hutang yang rendah, tetapi karena memang 

mereka membutuhkan external financing yang sedikit. Perusahaan–perusahaan 

yang kurang profitable cenderung mempunyai hutang yang lebih besar karena dua 

alasan dana internal yang tidak mencukupi kebutuhan dan karena hutang 
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merupakan sumber eksternal yang lebih disukai. Pendanaan internal lebih disukai 

karena hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk tidak membuka diri lagi 

terhadap pihak luar. Dalam pendanaan eksternal, hutang lebih disukai daripada 

modal sendiri karena pertimbangan biaya emisi obligasi akan lebih murah 

dibanding dengan biaya emisi saham. Selain itu manajemen juga 

mengkhawatirkan apabila melakukan penerbitan saham baru dipandang sebagai 

hal yang negatif oleh para pemodal, hal tersebut tentunya berdampak buruk bagi 

harga saham (Husnan, 1996) 

Berdasarkan Pecking order theory ukuran perusahaan yang besar 

cenderung melakukan diversifikasi usaha lebih banyak daripada perusahaan kecil. 

Oleh karena itu kemungkinan kegagalan dalam menjalankan usaha atau 

kebangkrutan akan lebih kecil. Ukuran perusahaan sering dijadikan indikator bagi 

kemungkinan terjadinya kebangkrutan bagi suatu perusahaan, dimana perusahaan 

dengan ukuran lebih besar dipandang lebih mampu menghadapi krisis dalam 

menjalankan usahanya. Hal ini akan mempermudah perusahaan dengan ukuran 

lebih besar untuk memperoleh pinjaman atau dana eksternal. Hal ini menunjukkan 

adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan rata-rata (Joni dan Lina 

(2010))Sejalan dengan packing order theory yang menganjurkan agar perusahaan 

menggunakan pendaanan secara internal terlebih dahulu jika pendanaan secara 

internal tidak mencukupi barulah menggunaakan pendanaan secara berutang, 

karena pendanaan secara berutang memiliki risiko yang lebih tinggi 

 

. 
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2.2 Struktur modal 

Menurut (Horne dan Wachowicz, 2013), struktur modal adalah bauran 

pembiayaan jangka panjang permanen perusahaan yang diwakili oleh utang, 

saham preferen dan ekuitas saham biasa. Struktur modal menurut (Sjahrial, 2008) 

adalah perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari utang 

jangka pendek yang bersifat permanen & utang jangka panjang dengan modal 

sendiri yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Menurut Riyanto (2001) 

struktur modal adalah pembelanjaan permanen dimana mencerminkan 

perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Sedangkan, 

menurut Kieso dan Weygandt (2002) hutang jangka panjang terdiri dari tiga jenis, 

yaitu pertama, kewajiban yang berasal dari situasi keuangan spesifik, seperti 

penerbitan obligasi, kewajiban lease jangka panjang dan wesel bayar jangka 

panjang. Kedua, kewajiban yang berasal dari operasi biasa perusahaan 

bersangkutan seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak penghasilan yang 

ditangguhkan. Ketiga, kewajiban yang tergantung pada terjadi atau tidak 

terjadinya satu kejadian atau lebih di masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah 

yang harus dibayar, atau siapa yang harus dibayar, atau tanggal pembayaran, 

seperti jaminan jasa atau produk dan kontinjensi lainnya. Dapat disimpulkan 

bahwa komponen yang masuk dalam struktur modal adalah hutang jangka 

panjang, modal saham biasa, modal saham preferen, surplus modal dan akumulasi 

laba ditahan. 

Saat ini para investor dan kreditur dalam hal melakukan penanaman 

modalke perusahaan, mereka memerlukan gambaran tentang perkembangan 
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financial suatu perusahaan. Oleh sebab itu diperlukannya analisa atau interpretasi 

terhadap data finansial dari perusahaan, khususnya terhadap struktur modal yang 

dimiliki. Struktur modal merupakan struktur keuangan perusahaan dalam 

memanfaatkan fungsi pembelajaan dan fungsi keuangan. Dalam melakukan fungsi 

pembelajaan manajemen perusahaan dihadapkan pada keputusan pendanaan yang 

merupakan keputusan perusahaan untuk membelanjakan aktivanya yang diperoleh 

dari sumber dana yang akan digunakan berupa dana internal ataupun dana 

eksternal. Keputusan pembelanjaan yang efektif akan tercermin pada biaya dana 

yang minimal (Halim, 2007). Manajer perusahaan dituntut untuk memberikan 

keputusan pendanaan yang optimal agar perusahaan dapat meningkatkan laba 

operasi yang akan diperoleh. Struktur modal yang tidak optimal akan memberikan 

dampak yang buruk terhadap perusahaan tersebut. Salah satunya adalah apabila 

perusahaan dalam melakukan fungsi pembelanjaan terlalu banyak menggunakan 

hutang, maka akan menyebabkan biaya modal yang tinggi bagi perusahaan. 

 

2.2.1 Pengukuran struktur modal 

 Rasio ini menunjukkan seberapa besar total asset yang dimiliki perusahaan 

yang didanai oleh seluruh krediturnya. Debt ratio dapat diukur dengan : 

Menurut Subramanyam & Wild (2010), struktur modal dapat diukur melalui 

beberapa alat ukur yaitu : 

1. Debt ratio (DR) 
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 Rasio ini digunakan untuk mengukur hubungan antara total utang 

dengan total asset perusahaan. Debt ratio dapat diukur dengan : 

Debt ratio = Total utang 

Total asset
 

2. Debt to equity ratio (DER) 

Rasio ini mengukur hubungan antara total utang dengan modal ekuitas 

perusahaan. Debt to equity ratio dapat diukur dengan : 

Debt to equity ratio =  

3. Long term debt to equity ratio (LTDER) 

Rasio ini mengukur hubungan antara utang jangka panjang dengan total 

ekuitas perusahaan. Long term debt to equity ratio dapat diukur dengan: 

Long term debt to equity ratio =  

2.2.2 Debt to Equity Ratio 

  Dalam penelitian ini, struktur modal diukur dengan menggunakan debt to 

equity ratio (DER). Debt to Equity Ratio adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan dibiayai dengan 

penggunaan hutang, sehingga dengan rasio ini dapat mengetahui seberapa bagus 

kondisi suatu perusahaan. Apabila rasio hutang semakin rendah, maka semakin 

bagus kondisi perusahaan tersebut karena hanya sebagian kecil aset perusahaan 

yang dibiayai dengan hutang. Informasi mengenai rasio hutang ini akan 
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memberikan manfaat terhadap calon kreditur, sebab calon kreditur bisa mengukur 

seberapa besar risiko hutang yang diberikan kepada suatu perusahaan 

(Subramanyam & Wild 2010). Semakin Besar DER menandakan struktur 

permodalan perusahaan lebih banyak menggunakan hutang terhadap ekuitas 

sehingga risiko kebangkrutan perusahaan semakin tinggi. 

 

2.3  Growth opportunity 

Peluang pertumbuhan merupakan kemampuan perusahaan 

untukberkembang dimasa depan dengan memanfaatkan peluang investasi 

sehinggadapat meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu tingkat peluang 

pertumbuhanperusahaan merupakan ukuran sejauh mana perusahaan dapat 

meningkatkan labaper lembar saham dengan laverage (Weston dan Copeland, 

1997). Indikator pertumbuhan itu sendiri bahwa opsi investasi masa depan dapat 

ditunjukkan atas kemampuan perusahaan untuk mengeksploitasi kesempatan 

mengambil keuntungan dibandingkan dengan perusahaan lain yang setara dalam 

satu lingkungan industrinya. Selain itu opsi investasi masa depan juga ditunjukkan 

dengan adanya proyek-proyek yang didukung oleh kegiatan riset dan 

pengembangannya. Hal ini membuat perusahaan dituntut untuk melihat hasil riset 

yang dilakukan untuk mencari peluang terhadap perusahaan yang nantinya akan 

menambah nilai perusahaan. Perusahaan juga dituntut menggunakan kebijakan-

kebijakan yang tepat dalam mencari peluang agar perusahaan berhati-hati dalam 

menganalisis lingkungannya sehingga dapat menghindari ancaman dan 

mengambil manfaat dari peluang. 
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Dengan kata lain, perusahaan yang dapat memprediksi peluang perusahaan 

dengan cermat, maka perusahaan akan mengalami pertumbuhan perusahaan yang 

cepat. Perusahaan-perusahaan yang memiliki pertumbuhan dengan cepat 

seringkali harus meningkatkan aktiva tetapnya yang menyebabkan perusahaan 

membutuhkan dana lebih banyak di masa depan dan juga lebih banyak 

mempertahankan laba. Selain itu, perusahaan yang memiliki pertumbuhan tinggi 

menyebabkan perusahaan dapat memegang lebih banyak pilihan nyata untuk 

investasi masa depan dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan rendah (Indrajaya, Herlina, dan Setiadi, 2011). Perusahaan yang 

berpeluang untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi pasti akan mendorong 

perusahaan untuk terus melakukan ekspansi usaha dan dana yang dibutuhkan pasti 

tidaklah sedikit dan kemungkinan dana internal yang dimiliki jumlahnya terbatas 

sehingga akan mempengaruhi keputusan struktur modal atau pendanaan suatu 

perusahaan. Perusahaan yang berada pada tingkat pertumbuhan yang tinggi juga 

cenderung dihadapkan pada situasi kesenjangan informasi yang tinggi antara 

manajer dan investor mengenai proyek investasi perusahaan sehingga 

mengakibatkan modal ekuitas saham lebih besar dibandingkan dengan biaya 

modal hutang, karena menurut pandangan investor, modal saham lebih beresiko 

dibandingkan hutang sehingga perusahaan cenderung menggunakan hutangnya 

terlebih dahulu sebelum menggunakan ekuitas saham baru. (Setiawan, 2006). 
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2.4  Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai besar kecilnya perusahaan 

dilihat dari besarnya nilai equity, nilai perusahaan, ataupun hasil nilai total aktiva 

dari suatu perusahaan (Riyanto, 2001). Menurut Sujianto (2001), ukuran 

perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan 

oleh total aktiva jumlah penjualan,rata-rata total penjualan asset, dan rata-rata 

total aktiva. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur melalui total asset 

yang yang diproksikan dengan nilai logaritma natural dari total asset perusahaan 

(Ln Total Asset). Besar kecilnya ukuran suatu perusahaan akan berpengaruh 

terhadap struktur modal, semakin besar perusahaan maka akan semakin besar pula 

dana yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan investasi (Ariyanto, 2002). 

Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka kecenderungan menggunakan 

modal asing juga semakin besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar 

membutuhkan dana yang besar pula untuk menunjang operasionalnya, dan salah 

satu alternatif pemenuhannya adalah dengan modal asing apabila modal sendiri 

tidak mencukupi (Halim, 2007). 

Menurut Budi, Agus & Sunarto (2009), ukuran perusahaan merupakan 

ukuran atas besarnya aset yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan besar 

umumnya mempunyai total aktiva yang besar pula dan ukuran perusahaan 

merupakan suatu skala atau nilai dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya berdasarkan total aktiva, log size, nilai saham, dan lain sebagainya. 
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2.5 Profitabilitas 

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan seberapa besar perusahaan dapat 

memperoleh profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain 

dalam satu lingkungan industrinya. Profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu 

perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara, salah satunya dengan Return On 

Asset (ROA) yang merupakan pengukuran profitabilitas dengan total aset. ROA 

mengukur seberapa besar total aset yang telah dibelanjakan oleh perusahaan dari 

sumber dana internal maupun eksternal untuk menghasilkan profitabiltas 

(Subramanyam dan Wild, 2010). 

Jika perusahaan memiliki ROA yang tinggi, maka profitabilitas yang 

diperoleh dari total aset semakin tinggi. Hal ini memungkinkan perusahaan tidak 

membutuhkan banyak pendanaan dengan hutang karena laba ditahan yang 

dimiliki oleh perusahaan sudah dapat memenuhi sebagian besar pendanaan 

perusahaan. Oleh karena itu, para manajer dituntut harus cermat dalam melakukan 

keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan yang tidak cermat akan mengurangi 

profitabiltas yang diperoleh karena pendanaan yang dilakukan dengan banyak 

menggunakan hutang mengakibatkan biaya modal yang tinggi. Selain itu, 

perusahaan yang menguntungkan akan memilih untuk tidak menaikkan ekuitas 

eksternal agar menghindari potensi pemisahan kepemilikan (Subramanyam dan 

Wild, 2010) 

Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan menggunakan return on 

asset (ROA). Menurut Subramanyam dan Wild, (2010) Return On Asset 
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menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan 

tingkat asset tertentu danReturn On Assetadalah rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan asset yang dimiliki di 

masa lampau & kemudian dianalisis untuk memproyeksikan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba di masa mendatang, Return On Asset 

merefleksikan sumber daya yang dimiliki perusahaan, mencerminkan efektivitas 

total operasi dari suatu perusahaan dan paling banyak digunakan untuk mengukur 

kinerja keuangan suatu perusahaan. Semakin besar ROA menunjukan semakin 

baik kinerja keuangan perusahaan. (Subramanyam dan Wild, 2010) cara 

pengukuran profitabilitas yaitu : 

ROA = 
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 
2.6  Perusahaan 

2.6.1  Pengertian Perusahaan 

Menurut Boone & Kurtz (2013), perusahaan adalah bisnis yang secara 

hukum dianggap sebagai satu entitas yang terpisah dari pemilik-pemiliknya dan 

bertanggung jawab atas hutang-hutangnya sendiri dimana tanggung jawab 

pemilik terbatas pada besarnya investasi yang ditanamkan. 

2.6.2 Jenis - Jenis Perusahaan 

Menurut Boone & Kurtz (2013), terdapat 3 jenis perusahaan: 
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1. Perusahaan Perorangan (sole proprietorship) 

Bentuk kepemilikan bisnis yang paling tua dan sederhana karena tidak ada 

perbedaan hukum yang memisahkan status pemilik tunggal sebagai individu 

dengan statusnya sebagai pemilik bisnis. Selain di berbagai industri, perusahaan 

perorangan terkonsentrasi pada usaha seperti usaha reparasi, gerai retail kecil, dan 

penyedia jasa. Keuntungan yang dimiliki perusahaan perseorangan adalah seluruh 

laba menjadi miliknya, kepuasan pribadi, kebebasan dan fleksibilitas serta lebih 

mudah memperoleh kredit. Kerugian yang dimiliki perusahaan perseorangan 

adalah tanggung jawab pemilik tidak terbatas, sumber keuangan terbatas, 

kesulitan dalam manajemen serta kelangsungan usaha kurang terjamin. 

2. Perseroan (partnership) 

Bentuk kepemilikan bisnis dimana perusahaan dijalankan oleh dua orang atau 

lebih yang bertindak sebagai pemilik bersama melalui perjanjian hukum yang 

bersifat sukarela. Keuntungan yang dimiliki perseroan (partnership) adalah 

proses pendiriannya relatif mudah, lebih mudah dalam memperoleh modal dan 

lebih mudah berkembang. Kerugian yang dimiliki perseroan (partnership) adalah 

kewajiban keuangan yang tidak terbatas, konflik interpersonal, kurangnya 

kontinuitas dan sulit dibubarkan. 

3. Korporasi 

Korporasi adalah sebuah badan hukum yang aset dan kewajibannya terpisah dari 

para pemiliknya. Terdapat 3 jenis korporasi: 
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1) Sebuah perusahaan dianggap sebagai Korporasi domestik, jika perusahaan 

tersebut menjalankan bisnis di negara sendiri 

2) Jika sebuah perusahaan menjalankan bisnis di negara-negara bagian lain, 

selain negara bagian tempat pendaftaran pendiriannya, perusahaan 

tersebut dianggap sebagai korporasi asing di tiap-tiap negara bagian 

tersebut 

3) Sebuah perusahaan yang didirikan disatu negara yang beroperasi di negara 

lain disebut korporasi luar negeri, ditempatnya operasi. 

Keuntungan yang dimiliki korporasi adalah kewajiban keuangan yang 

terbatas, keahilan manajemen yang terspesialisasi, kapasitas pembiayaan yang 

lebih luas dan ekonomi operasi skala besar. Kerugian yang dimiliki korporasi 

adalah sulit dan mahal untuk dibentuk dan dibubarkan, kerugian pajak serta 

batasan hukum. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi struktur modal sudah 

banyak dilakukan oleh beberapa peneliti.Berikut adalah beberapa penelitian 

terdahulu yang dijadikan dasar penelitian ini:  

Dalam penelitian Ni Made Noviana Chintya Dewi, Made arie Wahyuni 

(2016) yang berjudul “Pengaruh struktur aktiva, profitabilitas, ukuran perusahaan, 

likuiditas, dan kepemilikan manajerial terhadap struktur modal”. Variabel terkait 

yang digunakan struktur modal dan variabel bebas yang digunakan adalah FAR, 

ROA, Ln (total asset), CR, dan struktur kepemilikan manajerial. Hasil penelitian 
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menunjukan bahwa variabel struktur aktiva, ROA, total asset, CR, dan 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap DER.  

Dalam penelitian Andi Kartika (2016) yang berjudul “Pengaruh 

profitabilitas, struktur asset, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan 

terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2014”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah DER dan variabel independen dalam penelitian ini adalah ROA, Struktur 

Asset, Growth, dan Ln (total asset). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Ln 

(total asset) berpengaruh positif dan signifikan terhadap DER,  

Penelitian yang dilakukan Bram Hadianto (2007) dengan judul “pengaruh 

struktur aktiva, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap struktur modal 

Emiten sektor Telekomunikasi periode 2000-2006”. Variabel dependen yang 

digunakan adalah DER  dan variabel independen yang digunakan adalah FAR, Ln 

(total asset), dan ROA. Hasil dari penelitian ini adalah Far berpengaruh positif  

terhadap struktur modal 

Penelitian yang dilakukan Arief Indra Wahyu Setyawan (2016) dengan 

judul “pengaruh firm size, growth opportunity, profitabilitas, business risk, 

efective tax rate, asset tangibility, firm age dan liquiditas terhadap struktur modal 

perusahaan”. Variabel dependen yang digunakan adalah DER dan variabel 

independen yang digunakan adalah firm size, growth opportunity, ROA, business 

risk, Effective tax rate, Asset tangibility, Firm age, dan CR. Hasil dari penelitian 

ini adalah menunjukkan bahwa secara parsial variabel firm size, growth 
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opportunity, profitability, business risk, effective tax rate, asset tangibility dan 

firm age berpengaruh signifikan terhadap DER. 

Penelitian yang dilakukan Glenn Indrajaya (2011) yang berjudul 

“pengaruh struktur aktiva, ukuran perusahaan, tingkat pertumbuhan, profitabilitas 

dan risiko bisnis terhadap struktur modal”. Variabel dependen yang digunakaan 

adalah leverage dan variabel independen struktur aktiva, ukuran perusahaan, 

growth, return on asset, dan business risk., Hasil penelitian dari kelima variabel 

bebas tersebut, variabel ROA memiliki pengaruh atau kekuatan penjelas paling 

besar terhadap variabel leverage. 

Dalam penelitian Nur Rohim (2008) yang berjudul “pengaruh 

profitabilitas, Fixed Asset Ratio, kontrol kepemilikan, dan struktur aktiva terhadap 

struktur modal perusahaan manufaktur” Variabel dependen yang digunakan 

adalah DER dan Variabel independen yang digunakan adalah FAR, kontrol 

kepemilikan, dan struktur aktiva. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan,  

Dalam penelitian Putu Andre Sucita Wijaya1 dan  I Made Karya Utama 

(2014) yang berjudul “pengaruh profitabilitas, struktur asset, dan pertumbhan 

penjualan terhadap struktur modal serta harga saham”. Hasil dari peneliti ini 

adalah profitabilitas dan struktur aset berpengaruh terhadap struktur modal, 

pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap struktur modal, profitabilitas 

berpengaruh terhadap harga saham, struktur aset tidak berpengaruh terhadap harga 

saham, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap harga saham. 
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Sri dan Purnomo (2011) meneliti tentang Pengaruh Profitabilitas dan Firm 

Size Terhadap Financial Structure Perusahaan yang Bergabung dalam Indeks LQ 

45 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Peneliti ini menggunakan variabel independen 

Profitabilitas dan Firm Size. Variabel dependen menggunakan Financial 

Structure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas 

berpengaruh signifikan. 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

No Nama Judul Uji statistik Hasil penelitian 

1. Ni Made 
Noviana 

Chintya Dewi, 
Made arie 
Wahyuni 

(2016) 

Pengaruh struktur 
aktiva, profitabilitas, 
ukuran perusahaan, 

likuiditas, dan 
kepemilikan 

manajerial terhadap 
struktur modal  

 

Regresi 
Linier 

Berganda 

Fixed asset ratio, return on 
asset, total asset, CR, dan 

struktur kepemilikan 
manajerial 

secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap 

Debt to Equity Ratio 

2. Andi Kartika 
(2016) 

Pengaruh 
profitabilitas, struktur 

asset, pertumbuhan 
penjualan, dan ukuran 
perusahaan terhadap 

struktur modal 
 

Regresi 
Linier 

Berganda 

Ln (total asset) berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap 

Debt to Equity Ratio 

3. Bram 
Hadianto 

(2007) 

pengaruh struktur 
aktiva, ukuran 

perusahaan, dan ROA 
terhadap struktur 

modal 
 

Regresi 
Linier 

Berganda 

Hasil dari penelitian ini adalah 
FAR berpengaruh positif  

terhadap debt to equity ratio 
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4. Arief Indra 
Wahyu 

Setyawan 
(2016) 

Pengaruh Uk, growth 
opportunity, ROA, 

business risk, efective 
tax rate, asset 

tangibility, firm age 
dan liquiditas terhadap 

struktur modal  
 

Regresi 
Linier 

Berganda 

firm size, growth opportunity, 
profitability, business risk, 

effective tax rate, asset 
tangibility dan firm age 
berpengaruh signifikan 

terhadap Debt to equity ratio 

5. Glenn 
Indrajaya 

(2011) 

pengaruh struktur 
aktiva, ukuran 

perusahaan, tingkat 
pertumbuhan, ROA 

dan risiko bisnis 
terhadap struktur 

modal 
 

Regresi 
Linier 

Berganda 

 
Dari kelima variabel bebas 
tersebut, variabel return on 

asset memiliki pengaruh atau 
kekuatan penjelas paling besar 

terhadap variabel leverage 
 

6. Hayuningtyas 
(2008) 

pengaruh kepemilikan 
saham, ukuran 

perusahaan dan tingkat 
pertumbuhan terhadap 

struktur modal. 
 

Regresi 
Linier 

Berganda 

ukuran perusahaan tidak 
memiliki pengaruh terhadap 

struktur modal. 

7. Putu Andre 
Sucita 

Wijaya1 dan  I 
Made Karya 

Utama (2014) 

pengaruh 
profitabilitas, struktur 
asset, dan pertumbhan 

penjualan terhadap 
struktur modal serta 

harga saham 
 

Regresi 
Linier 

Berganda 

ROA  dan struktur asset 
berpengaruh terhadap DER 

dan harga saham growth tidak 
berpengaruh terhadap debt to 
equity ratiodan harga saham, 

8. Sri dan 
Purnomo 

(2011)  
 

 Pengaruh 
Profitabilitas dan Firm 

Size Terhadap 
Financial Structure 

Perusahaan yang 
Bergabung dalam 

Indeks LQ 45 di Bursa 
Efek Indonesia (BEI). 

 

 Regresi 
Linier 

Berganda 

Profitabilitas berpengaruh 
signifikan  

terhadap struktur finansial. 
firm size berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap 
struktur finansial  

 

Sumber : kumpulan jurnal, olahan penulis (2017) 
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 H1 

H2 
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2.8 Kerangka pemikiran 

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan 

variabel dependen. Berdasarkan masalah yang ada dan teori yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran mengenai analisa 

pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan growth opportunity terhadap 

struktur modal 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukuran Perusahaan 

Ln size 

Growth Opportunity 

 

Profitabilitas 

Return On Asset 

 

Struktur Modal 

Debt to Equity 
Ratio 
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2.9 Pengembangan hipotesis 

2.9.1 Pengaruh growth opportunity terhadap struktur modal 

Berdasarkan signaling theory pertumbuhan perusahaan diharapkan dapat 

memberikan sinyal positif bagi investor karena apabila perusahaan memiliki 

peluang pertumbuhan yang menguntungkan, maka investasi yang ditanamkan 

diharapkan akan memberikan return yang tinggi. Pertumbuhan yang selalu 

meningkat serta bertambahnya nilai aset perusahaan diharapkan tercapai sesuai 

dengan ekspektasi atau peramalan perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan yang tinggi menyebabkan perusahaan membutuhkan pembiayaan 

yang lebih, sehingga manajemen akan mengumumkan emisi sahamnya. Hal ini 

dapat dipandang sebagai isyarat atau sinyal bagi investor. Apabila suatu 

perusahaan menerbitkan saham baru lebih sering dari biasanya, maka harga 

sahamnya akan menurun karena menerbitkan saham baru berarti memberikan 

isyarat negatif yang kemudian dapat menekan harga saham sekalipun prospek 

perusahaan cerah (Brigham dan Houston, 2011). 

Sejalan dengan packing order theory yang menganjurkan agar perusahaan 

menggunakan pendaanan secara internal terlebih dahulu jika pendanaan secara 

internal tidak mencukupi barulah menggunaakan pendanaan secara berutang, 

karena pendanaan secara berutang memiliki risiko yang lebih tinggi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Joni dan 

Lina (2010) yang menyatakan bahwa Growth Opportunity berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Struktur Modal perusahaan. Maka dapat dikatakan bahwa 

apabila tingkat Growth Opportunity perusahaan tinggi dapat berdampak pada 
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kebutuhan pendanaan yang semakin besar. Kebutuhan pendanaan tersebut 

digunakan untuk menjalankan aktivitas perusahaan yang lebih besar dibandingkan 

dengan sebelumnya. Dengan tingginya tingkat pertumbuhan perusahaan tersebut 

akan memberikan sinyal positif kepada pihak internal dan eksternal perusahaan 

hal tersebut sesuai dengan Signal Theory. Perusahaan yang memiliki potensi 

pertumbuhan tinggi tentu akan memiliki peluang dalam hal meminjam pendanaan 

dari pihak luar yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan yang rendah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Murhadi (2011) yang menyatakan bahwa growth opportunity 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal. karena Semakin 

tinggi peluang perusahaan tumbuh yang berarti perusahaan mengalami 

peningkatan dalam menghasilkan laba. Sehingga semakin tinggi growth 

opportunity, maka utang yang digunakan akan semakin rendah. Perusahaan yang 

memiliki pertumbuhan tinggi akan memiliki laba yang besar, sehingga perusahaan 

akan menggunakan laba tersebut untuk pembiayaan operasionalnya, sejalan 

dengan teori pecking order bahwa perusahaan yang memiliki penjualan yang 

tinggi lebih dianjurkan menggunakan pembiayaan internal untuk membiayai 

operasional perusahaan terlebih dahulu dan apabila belum mencukupi baru 

menggunakan pembiayaan eksternal sehingga utang yang digunakan kecil. 

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H1:  Growth Opportunity berpengaruh positif terhadap struktur modal 
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2.9.2    Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap struktur modal  

Ukuran perusahaan yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

dimana perusahaan yang besar akan lebih mudah mendapatkan pinjaman dari luar 

baik dalam bentuk hutang maupun modal saham karena biasanya perusahaan 

besar disertai dengan reputasi yang cukup baik di mata masyarakat (Sujianto, 

2001). Penentuan besar kecilnya ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan 

total penjualan, total aktiva, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aktiva 

(Seftianne dan Handayani, 2011). Sesuai dengan pecking order theory bahwa 

perusahaan kecil dituntut meningkatkan hutang agar dapat memanfaatkan besaran 

hutang menjadi pendapatan untuk meningkatkan total aset perusahaan (Joni dan 

Lina 2010). Ukuran perusahaan padapenelitian ini diproksikan dengan Logaritma 

natural dari Total Asset (TA).  

Hasil penelitian ini di dukung dengan penelitian Widyaningrum (2015) 

yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap struktur modal, dimana ukuran perusahaan yang besar tidak 

akan menaikkan atau meningkatkan struktur modal. Hal ini dikarenakan beberapa 

perusahaan telah menetapkan sebagian besar penerimaan laba yang digunakan 

untuk cadangan perusahaan dan besar kecilnya suatu perusahaan ternyata tidak 

mempengaruhi pendanaan terhadap struktur modalnya. Tidak berpengaruhnya 

ukuran perusahaan ini dikarenakan oleh banyaknya pengukuran yang digunakan 

sebagai indikator ukuran perusahaan. Bukan hanya dari total aktiva sebagai 

indikator ukuran perusahaan, tetapi juga terdapat indikator lain seperti total 

penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aktiva (Prayogo, 2016) 
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Namun hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Lim (2014), 

ALShubiri (2010), Utami (2009) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal karena ukuran 

perusahaan yang besar tidak menjamin kelangsungan hidup perusahaan maupun 

lancarnya kegiatan operasional perusahaan. Dengan demikian, ukuran perusahaan 

tidak menjamin minat investor maupun kreditor dalam menanamkan dananya ke 

perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H2:     Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal 

2.9.3 Pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal 

Sesuai dengan pecking order theory bahwa perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang tinggi cenderung tidak meningkatkan struktur modal. 

Perusahaan lebih cenderung memakai dana internal dalam memenuhi 

kebutuhannya (Husnan,1996). Profitabilitas pada penelitian ini diproksikan 

dengan Return On Assets(ROA). Return On Assets (ROA), merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

yang berasal dari aktivitas investasi (Sartono, 2010). ROA digunakan untuk 

melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan 

pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan aset yang 

dimiliki (Brigham dan Houston, 2011). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan landasan teori yaitu Pecking Order 

Theory yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 

struktur modal karena perusahaan lebih cenderung untuk mengutamakan 
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menggunakan modal sendiri sebagai sumber pendanaan internal (internal 

financing) terlebih dahulu dalam membiayai atau mendanai kegiatan operasional 

dan investasi perusahaan. Hasil yang senada dengan peneliti diungkapkan oleh 

Hakim (2013), yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap struktur modal, dimana semakin tinggi laba yang diperoleh 

perusahaan maka akan semakin banyak dana yang diperoleh sebagai sumber dana 

sehingga penggunaan hutang akan semakin sedik. Namun hasil bebeda dalam 

penelitian Ardianto dan Wibowo (2007) profitabilitas berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap struktur modal. Hasil ini tidak sesuai dengan  pecking order 

theory, tetapi mendukung theory static trade-off. Menurut trade-off theory, 

profitabilitas diprediksikan memiliki pengaruh yang positif terhadap struktur 

modal. Perusahaan yang memiliki profit akan menggunakan lebih banyak utang 

untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengurangan pajak. Oleh 

karena itu dapat disusun hipotesis sebagai berikut : 

H3: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  ObjekPenelitian 

Objek (populasi) pada penelitian ini adalah perusahaan property and real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Sampel pada 

penelitian ini adalah perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2016. Teknik pengambilan sampel dengan cara 

purposive sampling. Metode purposive sampling merupakan metode yang 

digunakan untuk menentukan sampel yang digunakan sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan oleh peneliti. Berikut kriteria peneliti dalam pengambilan sampel 

dalam penelitian ini: 

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016 

dalam kelompok perusahaan property and real estate.  

2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya setiap tahun dan 

memiliki kelengkapan data selama periode 2014-2016. 

3. Perusahaaan yang memiliki semua data yang lengkap terkait dengan 

variabel yang digunakan 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel. Menurut 

Wirnano (2011), data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara 

data runtun waktu (time series) dan seksi silang (cross section). Data panel 
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memiliki karakteristik yang terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa 

periode waktu. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data serta di publikasikan 

pada masyarakat pengguna. Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan 

keuangan tahunan yang dipublikasikan di website Bursa Efek Indonesia (BEI) 

(http://www.idx.co.id). 

3.3      Teknik Pengelolahan dan Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi 

linier berganda yaitu alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan 

dimasa yang akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui 

pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat 

(dependent) Siregar (2013). Variabel bebas dari penelitian ini adalah profitabilitas, 

ukuran perusahaan dan growth opportunity. Pengelolahan data pada penelitian ini 

menggunakan software EViews versi 9. 

Model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

DERit= βo + β1GROWTHit+ β2LNSIZEit+ β3ROAit +eit 

Keterangan: 

DERit  = Debt to equity ratio 

βo   = Koefisiensi persamaan regresi  
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β1,β2,β3  = Koefisien perubahaan nilai 

GROWTHit =Growth opportunity 

LNSIZEit  = Ukuran perusahaan (Firm size) 

ROAit  = Profitabilitas (ROA) 

eit   =  Margin Error 

3.4 Operasionalisasi Variabel Peneliti 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang memiliki ketergantungan 

terhadap variabel lainnya. Variabel dependen disini adalah struktur modal. 

Struktur modal sendiri merupakan pembelanjaan permanen yang mencerminkan 

pertimbangan antara utang jangka panjang dan modal sendiri, baik yang berasal 

dari sumber internal maupun sumber eksternal. DER (Debt to Equity Ratio) 

adalah variabel yang mendefinisikan seberapa banyak proporsi dari modal 

perusahaan yang sumber pendanaannya berasal dari pinjaman atau kredit. 

Menurut Subramanyam & Wild (2010) rasio ini diukur dengan rumus: 

Debt to equity ratio =
Total utang

Total asset
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3.4.2 Variabel Independen  

3.4.2.1 Growth Opportunity 

Growth opportunity diukur dengan market to book ratio yang merupakan 

rasio dari Market Value of Assets (MVA) dibagi dengan total assets. Market to 

book ratio merupakan variabel yang menunjukkan kesempatan bertumbuh suatu 

perusahaan, menurut Setiawan (2006) growth opportunity dapat dihitung dengan 

rumus: 

GROWTH  = Market Value of Asset 

Asset 

MVA   = Earning After Tax XClosing Price 

Earning Per Share 

3.4.2.2 Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki 

perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini merupakan cerminan dari 

besar kecilnya nilai total aktiva perusahaan pada akhir tahun, yang diukur 

menggunakan lognatural (Ln) dari total aktiva menurut Sujianto, (2001) ukuran 

perusahaan dihitung dengan rumus: 

Ukuran perusahaan = Ln TA 

Dimana : Ln TA = log natural dari total aset 
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3.4.2.3 Profitabilitas 

Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan proksi return on assets 

(ROA). Return on assets (ROA) menunjukkan kemampuan dan keefisienan 

perusahaan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang 

dimiliki untuk menghasilkan laba. ROA dapat dijadikan sebagai indikator untuk 

mengetahui seberapa mampu perusahaan memperoleh laba yang optimal dilihat 

dari posisi aktivanya (Subramanyam dan Wild 2010). ROA dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

ROA = 
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Tabel 3.1 

Definisi Operasionalisasi Variabel 

Variabel Nama 

Variabel 

Definisi Pengukuran Skala 

 

Dependen 

 

Struktur 

modal 

(DER) 

DER digunakan untuk 

mengukur hubungan 

antara total utang 

dengan total asset 

perusahaan 

(Subramanyam & Wild, 

2010) 

 

 

DER=   
Total utang

     TotalAssett
 

 

 

Rasio 
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Independen 

 

 

Growth 

opportunity 

Market to book ratio 

menunjukkan 

kesempatan bertumbuh 

suatu perusahaan, 

(Setiawan  2006) 

 

GROWTH =        MVA 

                             Asset 

MVA = EAT  X Closing Price 

                        EPS 

 

Rasio 

 

 

 

Independen 

 

Ukuranperus

ahaan 

(LnSize) 

Menggambarkan 

Besar kecilnya nilai total 

aktiva perusahaan pada 

akhir tahun, yang diukur 

menggunakan Log 

Natural (Ln) dari total 

aktiva(Sujianto 2001) 

Size Perusahaan = 

LnTA 

Ln TA = log natural dari 

total asset 

 

Desimal 

 

Independen  Profitabilitas 

(ROA) 

ROA) menunjukkan 

kemampuan dan 

keefisienan perusahaan 

atas modal yang 

diinvestasikan dalam 

keseluruhan aktiva yang 

dimiliki untuk 

menghasilkan laba. 

(Subramanyam & Wild, 

2010) 

 

 

ROA = 𝑁𝐼

𝑇𝐴
 

Keterangan :   

NI = Net Asset 

TA = Total Asset 

 

 

Rasio 
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3.5  Teknik Analisis Data 

3.5.1   Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata–rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, nilai 

minimum, serta melihat nilai skewness dan kurtosis (Winarno, 2011). 

3.5.2    AnalisisRegresi Data Panel 

Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu  dan data seksi 

silang. Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, merupakan data 

seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus terdiri atas beberapa 

waktu, sedangkan data pool, sebenarnya juga data panel, kecuali masing-masing 

kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya. Dilanjutkan oleh Winarno (2011), 

analisis regresi data panel memiliki tiga macam pendekatan, yaitu : pendekatan 

Common Effect, pendekatan Fixed Effect dan pendekatan Random Effect. 

Pendekatan Common Effect 

Pengujian ini merupakan pengujian paling sederhana. Teknik ini 

mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada, menunjukkan kondisi yang 

sesungguhnya. Sehingga, hasil dari regresi ini dianggap sama untuk semua objek 

pada semua waktu.  
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Pendekatan Fixed Effect 

Pengujian ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat dalam 

pengujian common effect yaitu terdapat ketidaksesuaian model dengan keadaan 

yang sesungguhnya. Dalam pengujian ini mendefinisikan bahwa satu objek 

memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian 

juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu.  

Pendekatan Random Effect 

Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap. 

Tanpa menggunakan variabel semu, metode random effect menggunakan 

residualyang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antarobjek. Namun, 

untuk melakukan pengujian menggunakan metode ini ada satu syarat yaitu objek 

data silang harus lebih besar daripada banyaknya koefisien. 

3.5.2.1 Uji Chow 

  Uji chow merupakan uji untuk melihat model common 

effectdenganfixed effect (Ghozali, 2013). Uji chow dalam melakukan 

pengambilan keputusanatas hipotesis,  penelitian ini menggunakan program 

Eviews. Hipotesis yang dibentuk dalam Chow test adalah sebagai berikut : 

H0 : Menggunakan Model Common Effect 

Ha : Menggunakan Model Fixed Effect 
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Dengan kriteria pengujian, H0 diterima apabila nilai probabilitas pada cross 

section Chi square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada cross 

section Chi Square < 0.05. 

3.5.2.2 UjiHausman 

Uji hausman dilakukan untuk memilih model terbaik dari penelitian. 

Sehingga, dalam pengujian ini akan menghasilkan penggunaan model terbaik 

dengan menggunakan fixed random atau random effect(Gzozali, 2013). Oleh 

karena itu, pengujian ini dilakukan dengan mengajukan beberapa hipotesa sebagai 

berikut: 

H0 : Menggunakan Modelrandom effect  

Ha : Menggunakan Model fixed effect  

Kriteria pengujian, menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% adalah: 

Jika nilai p-value ≥ 5%, maka Ho diterima (model random effect) 

Jika nilai p-value < 5%, maka Ho ditolak (model fixed effect) 

3.5.3  Uji Asumsi Klasik 

Sebelum analisis regresi linier berganda dapat dilakukan, terlebih dahulu 

perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk menghasilkan nilai parameter penduga 

yang sah. Nilai tersebut akan terpenuhi jika hasil uji asumsi klasiknya memenuhi 

asumsi normalitas, serta tidak terjadi heteroskedastisitas, autokorelasi, dan 

multikolinieritas.  
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a) Uji Normalitas   

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Ada dua 

cara untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal atau tidakyaitu dengan 

analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik yang digunakan adalah dengan 

melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan 

distribusi yang mendekatidistribusi normal dan melihat normal probability plot 

dengan membandingkandistribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi 

normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.  

Dalam E-views, uji normalitas dapat dilakukan dengan dua metode yaitu 

melalui Histogram Residual dan uji Jarque-Bera . Uji normalitas di dalam 

penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera, data dapat dikatakan terdistribusi 

normal apabila nilai Jarque-Bera lebih kecil dari 2.00 dan/ atau nilai 

probabilitasnya lebih besar dari 5% atau 0.05 dengan menggunakan tingkat 

signifikansi (Winarno, 2011). Nilai uji berdistribusi normal apabila nilai 

probability pada hasil pengujian ≥0.05   

b) Uji Heteroskedastisitas  

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan lainnya (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah yang 
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homoskedastisitas, yaitu jika variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan lainnya tetap. 

 Salah satu pengujian yang digunakan untuk mendeteksi gejala 

heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan metode grafik. Metode ini relatif 

mudah, yaitu dengan menampilkan scatte plot dari variabel residual kuadrat dan 

variabel independen. Jika grafik tersebut menunjukkan bahwa data tersebar secara 

acak dan tidak menunjukkan pola tertentu, sehingga hal tersebut diduga terdapat 

masalah heteroskedastisitas. Pengujian lain yang digunakan untuk mendeteksi 

masalah ini adalah dengan melakukan uji whitemelihat nilai chi-square (R2).   

Ketentuan dalam pengambilan keputusan tersebut yaitu jika nilai 

probabilitas chi-squares lebih besar dari α = 5% maka tidak terdapat masalah 

heterokedastisitas dan jika nilai probabilitas chi-squares lebih kecil dari α = 5% 

maka terdapat masalah heterokedastisitas (Winarno, 2011). Selain uji white, 

pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan 

menggunakan Uji Park. Uji Park dapat dilihat melalui probabilitas koefisien 

masing-masing variabel independen.   

Kriteria pengujian yang dilakukan yakni, tidak terdapat masalah 

heterokedistisitas apabila nilai probabilitas signifikan ≥ 0.05. begitupun 

sebaliknya, terdapat masalah heterokedistisitas apabila nilai probabilitas 

signifikan lebih kecil dari 0.05. Langkah perbaikan yang perlu dilakukan jika 

ditemukan adanya heteroskedastisitas pada data adalah dengan menggunakan 
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metode Generalized Least Square (GLS) dan Transformasi (Nachrowi & Usman, 

2006).   

c) Uji Multikolineritas  

 Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresiditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013). 

Multikolinieritas adalah pertanyaan tentang derajat dan bukan tentang jenis karena 

multikoneraritas merupakan kondisi variabel penjelas yang diasumsikan 

nonstokhastik, multikonearitas merupakan fitur dari sampel bukan populasi 

(Gujarati, 2010). Jika nilai F hitung > F kritis pada dan derajat kebebasan tertentu 

maka model mengandung unsur multikolinieritas. Pada pengujian ini F kritis pada 

yang ditetapkan adalah sebesar 0.85 (Gujarati, 2010).  

d) Uji Autokorelasi  

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah didalam suatu model 

regresilinier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengankesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2013). Pendeteksian ada 

atautidaknya autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson.    

Ketentuan dalam pengujian ini adalah apabila d berada diantara 1,54 dan 

2,46 maka tidak terdapat autokorelasi. Jika nilai d didapatkan di bawah 1,54 atau 

di atas 2,46 maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut mengandung gejala 

autokorelasi (Winarno, 2011). 
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3.5.4 Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen, nilai koefisien determinasi 

antara 0 dan 1. Semakin mendekati nol, maka semakin kecil pengaruh semua 

variabel independen terhadap variabel dependen, tetapi jika nilai R2 mendekati 

satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Koefisien determinasi 

(R2) ini digunakan untuk mengukur kebaikan dari persamaan regresi berganda, 

yang memberikan presentase variasi total dalam variabel dependen yang 

dijelaskan oleh seluruh variabel independennya.R2 digunakan untuk mengetahui 

keeratan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

(Ghozali, 2011). 

3.5.5 Teknik Pengujian Hipotesis  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel-

variabel independen dan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan 

beberapa langkah sebagai berikut: 

1. Uji statistik F menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependennya. Kriteria 

pengambilan keputusannya, yaitu:  

a. Bila F hitung > F tabel atau probabilitas < nilai signifikan ( Sig ≤ 0,05), 

maka hipotesis nol diterima, ini berarti bahwa secara simultan variabel 

independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  
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b. Bila F hitung < F tabel atau probabilitas > nilai signifikan ( Sig ≥ 0,05), 

maka hipotesis alternatif diterima, ini berarti bahwa secara simultan 

variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen.   

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)  

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada uji 

statistik t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, dilakukan dengan 

cara sebagai berikut:  

a. Bila t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat signifikansi (Sig<0,05), 

makaHa diterima dan Ho ditolak, variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen.  

b. Bila t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat signifikansi (Sig>0,05), 

maka Ha ditolak dan Ho diterima, variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen.   
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BAB IV 

Analisis dan Pembahasan 

4.1  Gambar Umum dan objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam perusahaan property. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan industri property and real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan 

(purposive sampling), maka jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 38 perusahaan. Berikut adalah rincian pengambilan sampel 

penelitian: 

Tabel 4.1 

Pemilihan sampel dan Observasi Penelitian 

Kriteria sampel Jumlah 

Perusahaan industri Property and realestate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016 

47 

Perusahaan yang Tidak Memenuhi Kriteria Sampel (7) 

Jumlah Sampel Perusahaan 40 

Periode penelitian (tahun 2014-2016) 3 

Jumlah Observasi awal 120 

Outlier (6) 

Jumlah Observasi setelah Outliers 114 

Sumber: data diolah penulis (2017) 

Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa terdapat 38 sampel perusahaan 

yang dijadikan penelitian berikut ini nama-nama perusahaan industri yang 

digunakan sebagai sampel: 
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Tabel 4.2 

            Perusahaan Sampel 

No Nama perusahaan Kode 
1 Agung Podomoro Land Tbk. APLN 
2 Alam Sutra Reality Tbk. ASRI 
3 Bekasi Asri Pemula Tbk. BAPA 
4 Bumi Citra Permai Tbk. BCIP 
5 Bekasi fajar Industri estate Tbk BEST 
6 Bhuwantala Indah Permai Tbk. BIPP 
7 Bukit Darmo Property Tbk. BKDP 
8 Bumi serpong Damai Tbk BSDE 
9 Cowell Development Tbk COWL 
10 Duta Anggada Realty Tbk. DART 
11 Intiland Development Tbk. DILD 
12 Duta Pertiwi Tbk DUTI 
13 Megapolitan development Tbk. EMDE 
14 Fortune Mate Indonesia Tbk. FMII 
15 Gading development Tbk. GAMA 
16 Goa Makassar tourism Development tbk. GMTD 
17 Perdana Gapura Prima Tbk. GPRA 
18 Greenwood Sejahrtera Tbk. GWSA 
19 Jaya Real Property Tbk. JRPT 
20 Kawasan Industri Jababeka Tbk. KIJA 
21 Lamicitra Nusantara Tbk LAMI 
22 Lippo Cikarang Tbk. LPCK 
23 Lippo karawaci Tbk. LPKR 
24 Moderland Realty Tbk. MDLN 
25 Metropolitan Kentjana Tbk,  MKPI 
26 Metropolitan Land Tbk MTLA 
27 Metro Realty Tbk. MTSM 
28 Indonesia Prima Property Tbk. OMRE 
29 Plaza Indonesia Realty Tbk. PLIN 
30 Padjiati Prestige Tbk. PUDP 
31 Pukuwon Jati Tbk. PWON 
32 Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk. RBMS 
33 Roda Vivatex Tbk RDTX 
34 Pikko Land Development Tbk. RODA 
35 Dadanaya Arthatama Tbk SCBD 
36 Suryamas Dutamakmur Tbk. SMDM 
37 Summarecon Agung Tbk. SMRA 
38 Sitara Properindo Tbk. TARA 
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4.2  Statistik Deskriptif 

 Deskriptif Statistik digunakan untuk memberikan gambaran umum atas 

variabel-variabel independen dalam penelitian yang meliputi nilai rata-rata 

(mean), nilai maksimum (max), nilai minimum (min) serta nilai standar deviasi 

dari masing-masing variabel. Berikut adalah tabel yang menampilkan deskriptif 

statistik dalam penelitian ini : 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 

Perusahaan industri property and real estate periode 2014-2016 

 
Sumber: Output eviews diolah (2017) 

 

 

 

 

DER GROWTH SIZE ROA 
 Mean  0.706161  11.73758  12.42839  0.085040 
 Median  0.594148  3.365000  12.56439  0.049636 
 Maximum  2.015474  257.5000  13.65900  1.521293 
 Minimum  0.026663  0.126000  9.512001 -0.053058 
 Std. Dev.  0.506370  32.09750  0.792324  0.179874 
Skewness  0.752279  5.801366 -1.273132  6.375956 
 Kurtosis  2.662042  39.18791  5.684746  47.29038 

Jarque-Bera  11.29507  6859.894  65.03379  10090.18 
 Probability  0.003526  0.000000  0.000000  0.000000 

 Sum  80.50240  1338.084  1416.837  9.694607 
 Sum Sq. Dev.  28.97438  116418.2  70.93891  3.656091 

 Observations  114  114  114  114 
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a.  Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio merupakan variabel dependen dalam penelitian ini 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri perusahaan untuk 

memenuhi kewajibannya. Berdasarkan hasil pengelolahan data menggunakan 

Eviews didapatkan bahwa komponen DER memiliki rata-rata sebesar 0,7061 atau 

sebesar 70,61% yang berarti bahwa rata-rata DER yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2016 sebesar 70,61%, adapun nilai maksimum DER 

sebesar 2,01% dimiliki oleh PT, Cowell Development Tbk. (COWL) yang berarti 

bahwa struktur modal perusahaan tersebut sangat didominasi oleh hutang 

dibandingkan dengan perusahaan sampel lainnya. Sedangkan nilai minimum DER 

dimiliki PT Roda Vivatex Tbk. (RDTX) sebesar 0,0266 yang berarti bahwa 

struktur modal perusahaan yang berasal dari hutang sangat kecil. Selain itu, nilai 

median dari variabel DER adalah sebesar 59,41%. Standar deviasi dari variabel 

DER ini sebesar 0.506370. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa 

standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan 

bahwa Struktur modal diproksikan dengan DER memiliki sebaran variabel yang 

besar (pergerakan naik/turunnya besar) atau dengan kata lain data DER 

terdistribusi dengan baik yang disebut dengan data homogen 

b. Growth opportunity 

Growth opportunity merupakan variabel independen, variabel ini 

menunjukan besarnya peluang yang dimiliki perusahaan untuk memperluas pasar 

dengan adanya peluang pertumbuhan revenue di masa depan. Semakin tinggi 

growth opportunity menunujukan adanya peluang peningkatan revenue di masa 
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depan pertumbuhan perusahaan. Berdasarkan hasil pengelolahan data yang 

dilakukan menunjukkan bahwa nilai rata-rata growth perusahaan sebesar 

11.73758 atau 11,73%. Sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh PT Metropolitan 

Kentjana Tbk (MKPI) sebesar 257,50. Di sisi lain, nilai minimum dimiliki oleh 

Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk. (RBMS) sebesar 0,126. Standar devisiasi dari 

growth sebesar 32,0957. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa standar 

deviasi lebih besar dibandingkan nilai rata-rata. Sehingga, hal ini 

mengindikasikan bahwa growth opportunity memiliki sebaran variabel yang besar 

(pergerakan naik/turunnya besar) atau dengan kata lain data ROA tidak 

terdistribusi dengan baik yang disebut dengan data heterogen 

c. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini yang 

digunakan untuk mengetahui besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan 

oleh total aktiva yang dimiliki perusahaan dan diukur dengan logaritma dari total 

aktiva. Berdasarkan hasil yang diolah menunjukkan bahwa nilai rata-rata size 

perusahaan sampel dari tahun 2014-2016 adalah sebesar 12,42. Nilai ukuran 

perusahaan maksimum dimiliki oleh PTLippo karawaci Tbk. (LPKR) yaitu 

sebesar 13,65 yang berarti bahwa perusahaan tersebut memiliki asset tertinggi & 

merupakan perusahaan dengan ukuran terbesar dibandingkan dengan perusahaan 

sampel lainnya. Di sisi lain, Nilai ukuran perusahaan minimum dimiliki oleh PT 

Metropolitan Land Tbk (MTLA) sebesar 9,51 yang berarti bahwa perusahaan 

tersebut memiliki asset terendah & merupakan perusahaan dengan ukuran terkecil 

dibandingkan dengan perusahaan sampel lainnya. Selain itu, nilai median dari 
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variabel firm size adalah sebesar 12,56. Standar deviasi dari variabel firm size ini 

sebesar 0,79  yang berarti bahwa perusahaan sampel memiliki ukuran perusahaan 

dengan penyimpangan 0,79 dari nilai rata-ratanya. Berdasarkan hal tersebut dapat 

diketahui bahwa standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata. 

Sehingga, hal ini mengindikasikan bahwa Ukuran perusahaan diproksikan dengan 

firm size memiliki sebaran variabel yang besar(pergerakan naik/turunnya besar) 

atau dengan kata lain data firm size terdistribusi dengan baik yang disebut dengan 

data homogen 

d. Return on asset 

Variabel ROA menunjukan kinerja keuangan perusahaan sampel selama 

tahun 2014-2016. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui rata-rata ROA adalah 

sebesar 8,5% yang berarti rata-rata income perusahaan yang terdaftar di BEI 

periode 2014-2016 adalah 8,5% dari total aset perusahaan,perusahaan dengan 

ROA terbesar adalah PT. Fortune Mate Indonesia Tbk. (FMII) dengan nilai 

1,521293 yang berarti bahwa perusahaan menunjukan kinerja perusahaan yang 

paling tinggi dibandingkan perusahaan lainnya sedangkan  perusahaan dengan 

ROA terkecil adalah PT. Metro Realty Tbk (MTSM) dengan nilai –0.053058, 

dimana nilai ROA yang negatif menunjukan kinerja perusahaan yang paling 

rendah dibanding perusahaan lainnya, dengan standar deviasi 0,179874 dan 

median 0,049636. Mean yang lebih besar dari pada median menunjukan bahwa 

rata-rata perusahaan sampel memiliki kinerja keuangan yang tinggi. Selain itu 

standar deviasi yang lebih besar dari pada rata-rata menunjukan profitabilitas yang 

diproksikan dengan ROA memiliki sebaran variabel yang besar (pergerakan 
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naik/turunnya besar) atau dengan kata lain data ROA tidak terdistribusi dengan 

baik yang disebut dengan data heterogen 

4.3 Penentuan Model Regresi data Panel 

Penentuan model estimasi regresi data panel antara model common 

effect, fixed effect atau random effect dilakukan dengan melakukan uji 

Chowdan uji Hausman. 

4.3.1 Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian 

menggunakan common effect atau fixed effect. Hasil dari uji Chow adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow 

Persamaan Model Regresi 
Redundant Fixed Effects Tests 
Test cross-section fixed effects 

Effect Test Statistic d.f. Prob 
Cross-section F 48.642446 (37,73) 0.0000 

Cross-section Chi – 
square 

369.897479     37 0.0000 

     Sumber: Output eviews diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, nilai probabilitas cross section Chi-square 

adalah sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai kritis Chi-Square 

0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi model dalam penelitian ini 

dilanjutkan ke uji Hausman. 
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4.3.2  Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi data 

panel antara fixed effect dan random effect. Hasil dari uji Hausman adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Husman 

Sumber: Output eviews diolah 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, nilai probabilitas Cross-section random 

adalah 0.0127. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Oleh 

karena itu, 𝐻𝑎  dinyatakan diterima sehingga dapat dikatakan bahwa hasil 

regresi model dalam penelitian ini menggunakan model Fixed effect. 

4.4  Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas ditujukan agar dapat melihat apakah residual data yang 

diperoleh pada penelitian ini memiliki distribusi normal atau tidak normal karena 

residual data yang berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk 

melakukan teknik analisis regresi berganda (Winarno, 2011). Uji normalitas 
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dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque – Bera. Hasil uji normalitas 

disajikan dalam gambar 4.1 berikut ini:  

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber: Output eviews diolah 

Untuk menguji data yang berdistribusi normal adalah dengan 

menganalisis nilai Jarque-Bera. Data yang terdistribusi normal apabila 

memiliki nilai Jarque-Bera di bawah 2. Selain dengan menggunakan analisis 

Jarque-Bera dapat juga dianalisis melalui nilai probabilitas. Data yang 

menunjukkan terdistribusi normal apabila memiliki probabilitas ≥ 5%. 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Eviews dapat diketahui 

bahwa nilai probabilitas sebesar 0.567039 yang berarti bahwa nilai ini lebih 

besar dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini telah terdistribusi 

secara normal dengan jumlah observasi sebanyak 114. 

Hasil uji normalitas awalnya tidak terdistribusi dengan normal saat total 

observasi sebanyak 40 yang disebabkan oleh beberapa observasi memiliki nilai 
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ekstrim yang menyebabkan ketimpangan pada data. Namun, peneliti melakukan 

outlier sebanyak 2 (dua) sehingga mendapatkan residual data yang telah 

terdistribusi normal. Berikut adalah daftar observasi yang dijadikan outlier dalam 

penelitian ini: 

Tabel 4.6 

Daftar Outlier Penelitian 

No Nama Perusahaan    Kode Bank 
1 Pt. Ciputra Development Tbk CTRA 
2 Pt. Nirvana Development Tbk NIRO 

Sumber: Output eviews diolah 

4.4.2 Uji Multikolinieritas 
Tabel 4.7 

Uji Multikolinieritas 

 GROWTH SIZE ROA 
GROWTH 1.000000 0.14148084 0.08819974 

SIZE 0.14148084 1.000000 -0.0822668 
ROA 0.08819974 -0.0.822668 1.000000 

Sumber: Output eviews diolah (2017) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan atau 

korelasi antar variabel. Sehingga, untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar 

variabel independen ini dibutuhkan pengujian multikolinieritas. Ketentuan yang 

menentukan adanya multikolinieritas apabila terdapat variabel yang bernilai lebih 

dari 0.85. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, dapat dilihat pada 

tabel di atas bahwa nilai tersebut tidak ada yang melebihi nilai 0.85, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya 

multikolinieritas antar variabel independen. 
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4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul 

kesalahan dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian 

yang konstan dari suatu observasi. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas 

dilakukan dengan menggunakan uji Park. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test : Park 

Variabel Coefficient       Std.Error t – Statistic Prob. 

GROWTH 0.022527 0.022412      1.005122 0.3182 

SIZE 1.662008         1.017037      1.634168 0.1065 

ROA 2.920865         2.031277      1.437945 0.1547 

  C -27.33742       12.64859     -2.161302 0.0340 

Sumber: Output eviews diolah (2017) 

Hasil uji Park pada tabel di atas menunjukkan bahwa probabilitas pertumbuhan 

yang diproksikan dengan growth opportunity sebesar 0.3182 > 0.05 menunjukkan 

tidak ada masalah heteroskedastisitas. Probabilitas ukuran perusahaan yang 

diproksikan dengan LnSize sebesar 0.1065 > 0.05 menunjukkan tidak ada masalah 

heteroskedastisitas dan probabilitas kinerja keuangan yang diproksikan dengan 

Return on asset sebesar 0.1547 > 0.05 menunjukkan tidak ada masalah 

heteroskedastisitas. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 
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4.4.4 Uji Autokolerasi 

Uji Autokorelasi adalah uji untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara 

residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi 

(Basuki dan Prawoto, 2016:60).Hasil regresi persamaan yang baik menandakan 

tidak terdapat masalah autokorelasi. Dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin 

– Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Hasil uji autokorelasi 

disajikan dalam tabel 4.9 berikut ini: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin – Watson Statistic 

Durbin – Watson stat 2.438476 

Sumber: Output eviews diolah (2017) 

Apabila d berada di antara 1.54 dan 2.46 maka tidak ada autokorelasi 

(Winarno, 2015). Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai Durbin – Watson stat 

sebesar 2.43876 artinya nilai Durbin – Watson stat berada pada kondisi 1.54 

<2.438476 < 2.46 yang menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya masalah 

autokorelasi. Maka dari itu, model penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi. 

4.5  Hasil Persamaan Regresi Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan 

terdiri dari 38 perusahaan pada industri property and real estate dan jumlah 

sampel selama 3 tahun sehingga sampel keseluruhan sebanyak 114, dengan 

persamaan sebagai berikut ini: 
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DERit= βo + β1GROWTHit+ β2LNSIZEit+ β3ROAit +eit 

Setelah dilakukan regresi menggunakan model fixed effect pada 

persamaan model, berikut ini disajikan hasil regresi dalam tabel 4.10 yaitu: 

Tabel 4.10 

Hasil Regresi Persamaan Penelitian Data Panel  Menggunakan Data Fixed 

Effect 

Variable Coefficient t – statistic Prob. 
GROWTH -0.002096 -1.501170 0.1376 

SIZE -0.057337  -0.904994 0.3684 
ROA 0.274076   2.165949 0.0336 

C  1.420063   1.802237 0.0756 
R – squared  0.967314   

Adj R – squared  0.949404   
F-statistic  54.00904   

Prob (F-statistic)  0.000000   
          Sumber: Output eviews diolah (2017) 

Berdasarkan hasil regresi model penelitian di atas, dapat disimpulkan 

persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:  

DERit=1.420063-0.002096*GROWTHit–0.057337*LNSIZEit+ 0.274076*ROAit 

Apabila pertumbuhan (growth), besar kecilnya perusahaan (LNSIZE)dan 

ROA diasumsikan konstan pada perusahaan sampel periode 2014 – 2016, maka 

peningkatan struktur modal akan meningkat sebesar 1.420063 

Koefisien regresi growth sebesar -0.002096 menunjukkan bahwa 

peningkatan struktur modal pada perusahaan sampel periode 2014 – 2016 akan 
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mengalami penurunan sebesar 0.002096  untuk setiap kenaikan 1 satuan pada nilai 

growth dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

Koefisien regresi ukuran perusahaan (LN SIZE) sebesar -0.057337 

menunjukkan bahwa peningkatan struktur modal pada perusahaan sampel periode 

2014 – 2016 akan mengalami penurunan sebesar  0.057337 untuk setiap kenaikan 

1 satuan pada nilai SIZE dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

Koefisien regresi ROA sebesar 0.274076 menunjukkan bahwa peningkatan 

struktur modal pada perusahaan sampel periode 2012 – 2016 akan mengalami 

peningkatan sebesar 0.274076  setiap kenaikan 1 satuan pada nilai ROA dengan 

asumsi variabel lainnya konstan. 

4.6 Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Nilai Koefisien determinasi ( R2 ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu.mendekati angka satu maka semakin baik 

garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya. Apabila semakin 

mendekati 0 maka mempunyai garis regresi yang kurang baik. 

Pada tabel 4.10 terlihat bahwa nilai Koefisien determinasi (Adjusted R-

Squared) sebesar 0.949404. Hal ini menunjukan bahwa variabel independen yang 

terdiri dari growth opportunity, ukuran perusahaan dan ROA secara bersama-sama 

berpengaruh dan dapat menjelaskan 94,94% terhadap struktur modal pada 

perusahaan property and real estate sedangkan sisanya 5,06% dijelaskan oleh 

variabel atau faktor lain yang tidak terdapat dalam model penelitian.  
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4.7 Uji Hipotesis 

4.7.1 Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji hipotesis menggunakan uji parsial 

(t test). Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel 

– variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2013). Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t sebagai berikut: 

Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu growth opportunity tidak 

berpengaruh  terhadap struktur modal. Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.10, 

nilai probabilitas growth sebesar0.1376 atau lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 

dan koefisien regresi dari variabel growth menunjukkan nilai -0.002096. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa growth tidak berpengaruh terhadap struktur modal, 

sehingga bisa dinyatakan bahwa H1 dalam penelitian ini tidak terbukti. 

Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal. Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.10, 

nilai probabilitas ukuran perusahaan sebesar 0.3684 atau lebih besar dari nilai 

signifikansi 0.05 dan koefisien regresi dari variabel ukuran perusahaan 

menunjukkan nilai -0.057337. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal, sehingga bisa dinyatakan 

bahwa H2 dalam penelitian ini tidak terbukti. 

Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu profitabilitas berpengaruh 

terhadap struktur modal. Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.10, nilai 
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probabilitas profitabilitas sebesar 0.0336 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 

0.05 dan koefisien regresi menunjukkan nilai0. 274076. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap 

struktur modal, dengan kata lain profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

struktur modal. Hal tersebut menyatakan bahwa H3 dalam penelitian ini terbukti. 

4.7.2 Uji Serentak (Uji Statistik F) 

Tujuan dilakukan Uji f adalah untuk melihat variabel-variabel independen 

secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen.  

Pada tabel 4.10 menunjukan bahwa nilai probabiltas (F-Statistik) sebesar 

0,0000 dengan tingkat signifikansi 95% (α=5%), maka dari itu hipotesis nol pada 

uji F tersebut ditolak karena nilai probabiltas F-Statistik lebih kecil dari α. Dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen baik growth opportunity, ukuran 

perusahaan, dan profitabilitas secara simultan atau bersama-sama berpengaruh 

terhadap struktur modal. 

4.8 Analisis Hasil Penelitian 

4.8.1 Analisis pengaruh growth opportunity terhadap struktur modal 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.10 menunjukkan 

bahwa pada periode 2014–2016 growth opportunity memiliki pengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan sampel. Hal tersebut 

ditunjukan dari uji t dimana probabilitas growth opportunity lebih besar dari 

tingkat signifikansi sebesar (0.1376>0.05) dan hasil koefisien regresi sebesar -
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0.002096. Koefisien yang bertanda negatif menujukkan bahwa semakin besar 

pertumbuhan maka akan menurunkan struktur modal pada perusahaan, begitu 

juga sebaliknya yaitu jika semakin kecil peluang pertumbuhan maka menaikan 

struktur modal. 

Growth opportunity tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

pada perusahaan, hal ini merupakan kesempatan yang dimiliki oleh perusahaan 

industri property and real estate dalam mengembangkan perusahaan dalam pasar 

yang diindikatori oleh market to book ratio of asset, yang tidak mempengaruhi 

penggunaan hutang dalam struktur modal yang optimal. Hal ini dikarenakan, 

perusahaan akan tetap menggunakan dana internal daripada menggunakan hutang 

agar terhindar dari ketidakpastian,sebab perusahaan dengan growth opportunity 

yang tinggi, sering menghadapi ketidakpastian yang lebih besar sehingga 

cenderung mengurangi keinginannya untuk berhutang. Oleh karena itu 

perusahaan akan menghindari penggunaan hutang, karena dikhawatirkan 

perusahaan tidak bisa mengembalikan hutang-hutang tersebut akibat penggunaan 

hutang akan menimbulkan resiko. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan 

Murhadi (2011) yang menyatakan bahwa growth opportunity berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap struktur modal. karena Semakin tinggi peluang 

perusahaan tumbuh yang berarti perusahaan mengalami peningkatan dalam 

menghasilkan laba. Sehingga semakin tinggi growth opportunity, maka utang 

yang digunakan akan semakin rendah. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan 

tinggi akan memiliki laba yang besar, sehingga perusahaan akan menggunakan 
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laba tersebut untuk pembiayaan operasionalnya, sejalan dengan teori pecking 

order bahwa perusahaan yang memiliki penjualan yang tinggi lebih dianjurkan 

menggunakan pembiayaan internal untuk membiayai operasional perusahaan 

terlebih dahulu dan apabila belum mencukupi baru menggunakan pembiayaan 

eksternal sehingga utang yang digunakan kecil.  

4.8.2 Analisis ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.10 menunjukan 

bahwa pada periode 2014-2016, ukuran perusahaan yang diproksikan dengan 

lnsize memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap struktur modal pada 

perusahaan sampel. Hal tersebut ditunjukan dari uji t dimana probabilitas ukuran 

perusahaan lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar (0.3684>0.05) dan hasil 

koefisien regresi sebesar -0.057337. Koefisien yang bertanda negatif menujukkan 

bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan menggunakan hutang yang 

lebih besar pula dan menurunkan struktur modal pada perusahaan, begitu juga 

sebaliknya yaitu jika semakin kecil peluang pertumbuhan maka menaikan 

struktur modal. 

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

pada perusahaan, hal ini menunjukan perusahaan besar belum tentu mempunyai 

akses yang lebih mudah untuk memperoleh pendanaan dari pasar modal 

dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan para investor dalam 

mengambil keputusan membeli saham atau menanamkan modalnya tidak hanya 

mempertimbangkan besar kecilnya perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan 
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faktor-faktor lain seperti, prospek perusahaan, kebijakan dividen perusahaan dan 

lain sebagainya. Oleh karena itu ukuran perusahaan yang besar tidak menjamin 

kelangsungan hidup perusahaan maupun kelancaran kegiatan operasional 

perusahaan dengan demikian, ukuran perusahaan tidak menjamin minat investor 

maupun kreditor dalam menanamkan dananya ke perusahaan Property and Real 

estate. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan 

penelitian Lim (2014), ALShubiri (2010), Utami (2009) menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur 

modal karena ukuran perusahaan yang besar tidak menjamin kelangsungan hidup 

perusahaan maupun lancarnya kegiatano perasional perusahaan. Dengan 

demikian, ukuran perusahaan tidak menjamin minat investor maupun kreditor 

dalam menanamkan dananya ke perusahaan.  

4.7.3 Analisis Profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.10 menunjukan 

bahwa pada periode 2014-2016, profitabilitas yang diproksikan dengan ROA 

berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan sampel. 

Hal tersebut ditunjukan dari uji t dimana probabilitas lebih kecil dari tingkat 

signifikansi sebesar (0.0336<0.05) dan hasil koefisien regresi sebesar 0.274076.  

Koefisien yang bertanda positif menujukkan bahwa semakin besar profitabilitas 

maka akan menaikan struktur modal pada perusahaan, begitu juga sebaliknya 

yaitu jika semakin kecil profitabilitas maka menurunkan struktur modal. 
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Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, 

menunjukkan kemungkinan bahwa perusahaan property and real estate yang 

memiliki laba yang tinggi akan menggunakan lebih banyak hutang untuk 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengurangan pajak, sehingga 

mendorong perusahaan untuk menggunakan hutang lebih terlebih dahulu untuk 

mendapatkan penghematan membayar pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan 

untuk memperoleh dana internal perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, 

sehingga dapat menggunakan dana internal terlebih dahulu sebelum menggunakan 

hutang untuk memenuhi keputusan pendanaan perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan yang mempunyai profit yang besar untuk menggunakan dana 

internalnya terlebih dahulu dalam mendanai kegiatan-kegiatan perusahaan 

sehingga tingkat penggunaan hutangnya akan relatif rendah dan akan mengurangi 

resiko timbulnya kebangkrutan serta biaya hutang yang tinggi. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ardianto dan Wibowo 

(2007) Wijaya dan Handiyanto (2013) yang mengatakan profitabilitas 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap struktur modal. Hasil ini tidak 

sesuai dengan  pecking order theory, tetapi mendukung theory static trade-off. 

Menurut trade-off theory, profitabilitas diprediksikan memiliki pengaruh yang 

positif terhadap struktur modal. Perusahaan yang memiliki profit akan 

menggunakan lebih banyak utang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih 

besar dari pengurangan pajak 
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4.8 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis Pengaruh 

growth opportunity, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap struktur modal 

pada perusahaan industri property and real estate yang terdaftar  di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2016, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan bahan 

pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi pihak investor, pihak manajerial, dan 

pihak – pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pengaruh growth 

opportunity, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap struktur modal pada 

perusahaan property and real estate periode 2014-2016. 

Variabel growth opportunity memiliki pengaruh yang negatif tidak 

signifikan terhadap struktur modal. Hasil penelitian ini menunjukan kesempatan 

yang dimiliki oleh perusahaan dalam mengembangkan perusahaan dalam pasar 

tidak mempengaruhi penggunaan hutang dalam struktur modal yang optimal. 

Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi cenderung lebih senang 

menahan keuntungannya untuk membiayai pertumbuhan daripada membaginya 

sebagai deviden (Riyanto,2008). Untuk itu diharapkan manajemen perusahaan 

dapat menentukan perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi 

memungkinkan perusahaan memiliki biaya pendanaan ekuitas yang lebih rendah. 

Biaya pendanaan ekuitas yang lebih rendah membuat perusahaan memilih 

mendanai pertumbuhannya dengan menggunakan dana internal perusahaan. 
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Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang negatif tidak signifikan 

terhadap struktur modal. Hasil penelitian ini menunjukkan kemungkinan ukuran 

perusahaan merupakan salah satu faktor penting bagi investor dalam memilih 

investasi, karena tingkat tinggi atau rendahnya ukuran perusahaan mempengaruhi 

struktur modal pada perusahaan property and real estate, menunjukan perusahaan 

besar belum tentu mempunyai akses yang lebih mudah untuk memperoleh 

pendanaan dari pasar modal dibandingkan perusahaan kecil. Hasil temuan ini 

memberikan informasi kepada para investor bahwa perusahaan sampel dalam 

penelitian ini tidak menjamin investor maupun kreditor dalam menanamkan 

sahamnya di perusahaan industri property and real estate. Untuk itu diharapkan 

manajemen perusahaan dapat melakukan pengelolaan aktivitas operasional secara 

efisien dengan memperkecil biaya operasional perusahaan karena itu ukuran 

perusahaan yang besar tidak menjamin kelangsungan hidup perusahaan maupun 

kelancaran kegiatan operasional perusahaan yang mempengaruhi tingkat 

keuntungan perusahaan agar berada dalam batas ketentuan yang ditetapkan 

regulator guna menghasilkan laba yang baik. Selain itu, bagi investor dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi karena 

peningkatan atau penurunan ukuran perusahaan mempengaruhi struktur modal 

perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap struktur modal. Hasil penelitian ini menunjukkan 

kemungkinan untuk memperoleh dana internal perusahaan dengan profitabilitas 

yang tinggi, sehingga dapat menggunakan dana internal terlebih dahulu sebelum 

Pengaruh Growth Opportunity..., Yayuk Puji Astuti, Ak.-IBS, 2017



72 
 

Indonesia Banking School 
 

menggunakan hutang untuk memenuhi keputusan pendanaan perusahaan Oleh 

karena itu, perusahaan yang mempunyai profit yang besar untuk menggunakan 

dana internalnya terlebih dahulu dalam mendanai kegiatan-kegiatan perusahaan 

sehingga tingkat penggunaan hutangnya akan relatif rendah dan akan mengurangi 

resiko timbulnya kebangkrutan serta biaya hutang yang tinggi. 

Untuk itu diharapkan manajemen perusahaan dapat menentukan tingkat 

keuntungan perusahaan agar berada dalam batas ketentuan yang ditetapkan 

regulator guna menghasilkan laba yang baik, dan mampu mengurangi hutung agar 

terhindar dari resiko kebangkrutan. Selain itu, bagi perusahaan dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi karena 

peningkatan atau penurunan profitabilitas mempengaruhi struktur modal 

perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 

“Pengaruh Growth Opportunity, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap 

struktur modal pada perusahaan property and real estate yang terdaftar di 

BEIpada tahun 2014-2016”. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Growth opportunity tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur 

modal pada perusahaan property and real estate yang terdaftar di BEI pada tahun 

2014-2016. Tidak terdapatnya pengaruh dikarenakan perusahaan yang memiliki 

kenaikan pertumbuhan perusahaan tidak tinggi cenderung lebih senang menahan 

keuntungannya untuk membiayai pertumbuhan daripada membaginya sebagai 

deviden 

Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur 

modal pada perusahaan property and real estate yang terdaftar di BEI pada tahun 

2014-2016. Tidak terdapat pengaruh dikarenakan perusahaan besar belum tentu 

mempunyai akses yang lebih mudah untuk memperoleh pendanaan dari pasar 

modal dibandingkan perusahaan kecil, sehingga peningkatan atau penurunan 

ukuran perusahaan mempengaruhi struktur modal perusahaan. 
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Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur modal pada 

perusahaan property and real estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016. 

Terdapat pengaruh signifikan yang menunjukkan bahwa profitabilitas tinggi 

memiliki prospek perusahaan yang baik, sehingga investor akan merespon positif 

sinyal tersebut dan dapat dapat meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dan 

meningkatkan struktur modal perusahaan. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Jumlah sampel dalam penelitian ini hanya mencangkup 38 perusahaan dari 

47 perusahaan yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016 

2. Penelitian ini hanya difokuskan pada periode tahun 2014 – 2016 sehingga 

tidak dapat diketahui apakah hasil studi akan berbeda jika periode waktu 

panjang 

3. Terdapat banyak variabel independen yang dapat mempengaruhi struktur 

modal dalam penelitian ini hanya diteliti 3 rasio yaitu growth opportunity, 

ukuran perusahaan dan profitabilitas 

5.3 Saran 

Dari kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang 

diberikan penelitian selanjutnya adalah: 
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1. Manajemen perusahaan untuk memperhatikan struktur modal dimana 

merupakan masalah yang penting dalam pengambilan keputusan untuk 

pembelanjaan perusahaan. Keputusan struktur modal secara langsung 

dapat berbengaruh terhadap besarnya resiko yang ditanggung pemegang 

saham serta seberapa besar tingkat pengembalian (return) dari modal yang 

ditanamkan dalam usaha sehingga akan dapat mempengaruhi investor di 

dalam mengambil keputusan berinvestasi di perusahaan  

2. Manajemen perusahaan untuk memperhatikan lagi Growth opportunity, 

ukuran perusahaan dan Profitabilitas,yang dapat digunakan sebagai ukuran 

untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian (return) dari modal 

yang ditanamkan dalam usaha sehingga akan dapat mempengaruhi 

investor di dalam mengambil keputusan berinvestasi di perusahaan.  

3. Bagi investor perlu memperhatikan struktur modal karena dapat dijadikan 

pertimbangan investor di dalam melakukan investasi. 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 

TABEL DATA PENELITIAN 

NO 
 

Nama Perusahaan Periode DER GROWTH SIZE ROA 

 
1 

Agung Podomoro Land Tbk. 
Agung Podomoro Land Tbk. 
Agung Podomoro Land Tbk. 

2014 
2015 
2016 

1,809840186 
1,706940503 
1,57873486 

3,25 
3,34 
2,1 

13,37448692 
13,39021377 
13,41013507 

0,041416 
0,045472 
0,036549 

 
2 
 

Alam Sutra Reality Tbk. 
Alam Sutra Reality Tbk. 
Alam Sutra Reality Tbk. 

2014 
2015 
2016 

1,656388603 
1,833794188 
1,808370305 

5,6 
3,43 
3,52 

13,22851243 
13,27207077 
13,30505308 

0,069542 
0,036574 
0,025277 

 
3 

Bekasi Asri Pemula Tbk 
Bekasi Asri Pemula Tbk. 
Bekasi Asri Pemula Tbk. 

2014 
2015 
2016 

0,769754832 
0,424656653 
0,67189348 

0,5 
0,5 
0,5 

13,22851243 
13,27207077 
11,25348552 

0,000416 
6,44E-05 
0,010032 

 
4 

Bumi Citra Permai Tbk. 
Bumi Citra Permai Tbk. 
Bumi Citra Permai Tbk 

2014 
2015 
2016 

1,359170869 
1,636387513 
1,584250272 

7,7 
8,5 

1,06 

11,77109481 
11,82772716 
11,89715241 

0,051689 
0,007962 
0,062636 

 
5 

Bekasi fajar Industri estate Tbk 
Bekasi fajar Industri estate Tbk. 
Bekasi fajar Industri estate Tbk. 

2014 
2015 
2016 

0,281976453 
0,522379703 
0,535129827 

7,3 
2,94 
2,54 

12,56264889 
12,66570436 
12,71645186 

0,107132 
0,045761 
0,064604 

 
6 

Bhuwantala Indah Permai Tbk. 
Bhuwantala Indah Permai Tbk. 
Bhuwantala Indah Permai Tbk. 

2014 
2015 
2016 

0,366644593 
0,232131654 
0,368993936 

1,07 
0,88 
0,9 

11,78803459 
12,12359048 
12,21696292 

0,032022 
0,094178 
0,016519 

 
7 

Bukit Darmo Property Tbk. 
Bukit Darmo Property Tbk. 
Bukit Darmo Property Tbk 

2014 
2015 
2016 

0,386967857 
0,38132066 
0,438050641 

0,98 
0,9 
0,7 

11,91865565 
11,89826532 
11,89492257 

0,00848 
-0,03568 
0,036872 

 
8 

Bumi serpong Damai Tbk 
Bumi serpong Damai Tbk 
Bumi serpong Damai Tbk. 

2014 
2015 
2016 

0,529642049 
0,630142858 
0,572387476 

18,05 
18 

17,55 

13,45035473 
13,55656961 
13,58311039 

0,141596 
0,065276 
0,05321 

 
9 

Cowell Development Tbk 
Cowell Development Tbk. 
Cowell Development Tbk. 

2014 
2015 
2016 

1,729825154 
2,015473624 
1,910562533 

6,25 
6 

10,85 

12,56613019 
12,54907512 
12,54320547 

0,044709 
-0,05047 
0,006714 

 
10 

Duta Anggada Realty Tbk. 
Duta Anggada Realty Tbk. 
Duta Anggada Realty Tbk. 

2014 
2015 
2016 

0,575159809 
0,674208621 
0,674213101 

1,36 
0,84 
0,72 

12,70878396 
12,75890154 
12,78292085 

0,079782 
0,03097 
0,03163 

 
11 

Intiland Development Tbk. 
Intiland Development Tbk. 
Intiland Development Tbk. 

2014 
2015 
2016 

1,015584145 
1,156558694 
1,341099631 

2,6 
1,956 

2 

12,95461357 
13,0123551 
13,0733539 

0,048045 
0,040729 
0,025114 

12 Duta Pertiwi Tbk 
Duta Pertiwi Tbk 
Duta Pertiwi Tbk 

2014 
2015 
2016 

0,300731807 
0,319694712 
0,243722052 

9,76 
12,8 
12 

12,91013256 
12,95496145 
12,98642316 

0,085964 
0,074427 
0,086735 
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DATA PENELITIAN (LANJUTAN) 

No Nama Perusahaan Periode DER GROWTH SIZE ROA 

 
13 

Megapolitan Development Tbk. 
Megapolitan Development Tbk. 
Megapolitan Development Tbk. 

2014 
2015 
2016 

0,958451285 
0,812364204 
0,982060338 

1,37 
1,44 
1,4 

12,07152069 
12,07774606 
12,13470026 

0,038248 
0,051226 
0,048011 

 
14 

Fortune Mate Indonesia Tbk. 
Fortune Mate Indonesia Tbk. 
Fortune Male Indonesia Tbk 

2014 
2015 
2016 

0,611499409 
0,311564032 
0,146913585 

4,49 
8 
5 

11,66223463 
11,76641325 
11,88736273 

1,521293 
1,148885 
0,358901 

 
15 

 

Gading development Tbk. 
Gading development Tbk. 
Gading development Tbk. 

2014 
2015 
2016 

0,273418028 
0,218868245 
0,225201751 

0,51 
0,55 
0,5 

12,14304377 
12,12598934 
12,12867978 

0,034014 
0,003726 
0,000891 

 
16 

Goa Makassar development tbk. 
Goa Makassar development tbk. 
Goa Makassar development tbk 

2014 
2015 
2016 

1,283730223 
1,298553883 
0,924313859 

12,2 
15 

13,9 

12,18305375 
12,10516611 
12,08961282 

0,078737 
0,093011 
0,07071 

 
17 

Perdana Gapura Prima Tbk. 
Perdana Gapura Prima Tbk 
Perdana Gapura Prima Tbk 

2014 
2015 
2016 

0,723461825 
0,661870186 
0,553504794 

2,99 
1,99 
1,83 

12,18115055 
12,19705289 
12,19571124 

0,060773 
0,046306 
0,029947 

 
18 

 

Greenwood Sejahtera Tbk. 
Greenwood Sejahtera Tbk 
Greenwood Sejahtera Tbk 

2014 
2015 
2016 

0,06811868 
0,085553778 
0,073785821 

1,74 
1,23 
1,29 

12,72762191 
12,83284586 
12,84281343 

0,106771 
0,185689 
0,03018 

 
19 

Jaya Real Property Tbk. 
Jaya Real Property Tbk. 
Jaya Real Property Tbk 

2014 
2015 
2016 

1,083511736 
0,830047683 
0,729381736 

52 
37,25 
43,75 

12,82507631 
12,87956041 
12,92862301 

0,108858 
0,114775 
0,119967 

 
20 

Kawasan Industri Jababeka Tbk. 
Kawasan Industri Jababeka Tbk 
Kawasan Industri Jababeka Tbk 

2014 
2015 
2016 

0,824446354 
0,957849691 
0,903629713 

0,578 
0,494 
0,584 

12,92987531 
12,98858993 
13,03074533 

0,046871 
0,034027 
0,039739 

 
21 

Lamicitra Nusantara Tbk 
Lamicitra Nusantara Tbk. 
Lamicitra Nusantara Tbk. 

2014 
2015 
2016 

0,58761395 
0,161341711 
0,147724689 

2,224 
2,24 

2,944 

11,80022388 
11,80653227 
11,81586583 

0,060807 
0,239709 
0,028845 

 
22 

Lippo Cikarang Tbk 
Lippo Cikarang Tbk 
Lippo Cikarang Tbk.. 

2014 
2015 
2016 

0,639379684 
0,507379989 
0,334566311 

20,8 
14,5 
10,1 

12,64251386 
12,7385235 
12,75229075 

0,192682 
0,167068 
0,095486 

 
23 

Lippo karawaci Tbk. 
Lippo karawaci Tbk. 
Lippo karawaci Tbk 

2014 
2015 
2016 

1,14838789 
1,184652563 
1,065838997 

10,2 
10,35 

7,2 

13,57813905 
13,61622924 
13,65899992 

0,082944 
0,024781 
0,026914 

 
24 

Moderland Realty Tbk. 
Moderland Realty Tbk. 
Moderland Realty Tbk 

2014 
2015 
2016 

0,946190484 
1,120205064 
1,204605299 

2,08 
1,868 
1,368 

13,01532399 
13,1086682 
13,16256764 

0,068181 
0,068007 
0,03448 
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25 

Metropolitan Kentjana Tbk, 
Metropolitan Kentjana Tbk. 
Metropolitan Kentjana Tbk.  

2014 
2015 
2016 

1,010474926 
1,018019404 
0,779911491 

153 
168,75 
257,5 

12,635103 
12,75658829 
12,82034604 

0,101446 
0,155819 
0,181388 

 
26 

Metropolitan Land Tbk 
Metropolitan Land Tbk. 
Metropolitan Land Tbk. 

2014 
2015 
2016 

0,600682674 
0,663073723 
0,571501477 

4,41 
2,15 
3,54 

9,512000606 
9,558797649 
9,594671964 

0,095203 
0,06628 
0,080486 

 
27 

Metro Realty Tbk. 
Merro Realty Tbk. 
Metro Realty Tbk. 

2014 
2015 
2016 

0,137047585 
0,142722978 
0,132247155 

6,9 
2,28 
3,66 

10,96561931 
10,94533363 
10,92758472 

-0,01225 
-0,05306 
0,027941 

 
28 

Indonesia Prima Property Tbk. 
Indonesia Prima Property Tbk. 
Indonesia Prima Property Tbk 

2014 
2015 
2016 

0,291308556 
0,261158001 
0,034457685 

0,34 
0,3 

0,216 

11,91086489 
11,91366708 
12,62991734 

0,132277 
-0,02824 
0,074653 

 
29 

Plaza Indonesia Realty Tbk. 
Plaza Indonesia Realty Tbk. 
Plaza Indonesia Realty Tbk. 

2014 
2015 
2016 

0,920694197 
0,940974575 
1,033291835 

18,75 
20 

24,25 

12,65752741 
12,66941823 
12,66148797 

0,078988 
0,059877 
0,158205 

 
30 

Padjiati Prestige Tbk. 
Padjiati Prestige Tbk 
Padjiati Prestige Tbk 

2014 
2015 
2016 

0,404858903 
0,437731559 
0,611900031 

0,882 
0,84 
0,76 

11,6042572 
11,64925629 
11,72523243 

0,036846 
0,061877 
0,04315 

 
31 

Pukuwon Jati Tbk 
Pukuwon Jati Tbk 
Pukuwon Jati Tbk 

2014 
2015 
2016 

1,026296457 
0,985977759 
0,876108541 

20,6 
19,84 
22,6 

13,22455229 
13,27365217 
13,31542749 

0,154962 
0,074584 
0,08611 

 
33 

Ristia Bintang Mahkota Tbk.  
Ristia Bintang Mahkota Tbk. 
Ristia Bintang Mahkota Tbk. 

2014 
2015 
2016 

0,167564513 
0,083497575 
0,034735826 

0,176 
0,126 
0,17 

11,19311562 
11,26070023 
11,22398816 

0,019275 
-0,01693 
0,040081 

 
34 

Roda Vivatex Tbk 
Roda Vivatex Tbk 
Roda Vivatex Tbk 

2014 
2015 
2016 

0,21580145 
0,177780517 
0,149464682 

10,5 
12 
20 

12,2157397 
12,27234264 
12,3033589 

0,141567 
0,13816 
0,129309 

 
35 
 

Pikko Land Development Tbk. 
Pikko Land Development Tbk. 
Pikko Land Development Tbk 

2014 
2015 
2016 

0,457199748 
0,288785957 
0,239475164 

4,63 
6,95 
3,9 

12,48682115 
12,50950396 
12,53513502 

0,168669 
0,148393 
0,017835 

 
36 

Dadanaya Arthatama Tbk 
Dadanaya Arthatama Tbk 
Dadanaya Arthatama Tbk 

2014 
2015 
2016 

0,41235586 
0,472889652 
0,386321525 

4 
3,39 
3,3 

12,74591359 
12,74557636 
12,75696166 

0,023653 
0,028628 
0,058782 

 
37 

Suryamas Dutamakmur Tbk. 
Suryamas Dutamakmur Tbk 
Suryamas Dutamakmur Tbk. 

2014 
2015 
2016 

0,286464428 
0,429715787 
0,251678546 

0,389937 
0,298742 
0,238994 

12,49917697 
12,49894171 
12,49122006 

0,013953 
0,023851 
0,006592 

 
38 

Sitara Properindo Tbk. 
Sitara Properindo Tbk 
Sitara Properindo Tbk 

2014 
2015 
2016 

0,026662964 
0,237755507 
0,157524917 

4,44 
5,6 

6,55 

12,11961047 
12,11205943 
12,08565555 

0,001311 
0,001453 
0,00236 
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LAMPIRAN II 

HASIL UJI PENELITIAN 

1. STATISTIK DESKRIPTIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Uji Chow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DER GROWTH SIZE ROA
 Mean  0.706161  11.73758  12.42839  0.085040
 Median  0.594148  3.365000  12.56439  0.049636
 Maximum  2.015474  257.5000  13.65900  1.521293
 Minimum  0.026663  0.126000  9.512001 -0.053058
 Std. Dev.  0.506370  32.09750  0.792324  0.179874
 Skewness  0.752279  5.801366 -1.273132  6.375956
 Kurtosis  2.662042  39.18791  5.684746  47.29038

 Jarque-Bera  11.29507  6859.894  65.03379  10090.18
 Probability  0.003526  0.000000  0.000000  0.000000

 Sum  80.50240  1338.084  1416.837  9.694607
 Sum Sq. Dev.  28.97438  116418.2  70.93891  3.656091

 Observations  114  114  114  114

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 48.642446 (37,73) 0.0000
Cross-section Chi-square 369.897479 37 0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: DER
Method: Panel Least Squares
Date: 07/12/17   Time: 16:48
Sample: 2014 2016
Periods included: 3
Cross-sections included: 38
Total panel (balanced) observations: 114

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

GROWTH 0.001073 0.001399 0.767278 0.4446
SIZE 0.240907 0.056629 4.254162 0.0000
ROA -0.183072 0.247899 -0.738496 0.4618

C -2.284956 0.705201 -3.240148 0.0016

R-squared 0.161457     Mean dependent var 0.706161
Adjusted R-squared 0.138587     S.D. dependent var 0.506370
S.E. of regression 0.469974     Akaike info criterion 1.362177
Sum squared resid 24.29627     Schwarz criterion 1.458184
Log likelihood -73.64409     Hannan-Quinn criter. 1.401141
F-statistic 7.059950     Durbin-Watson stat 0.144946
Prob(F-statistic) 0.000220
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3. Uji Husman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 10.834512 3 0.0127

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed  Random Var(Diff.) Prob. 

GROWTH -0.002096 -0.001212 0.000000 0.1948
SIZE -0.057337 0.036325 0.001144 0.0056
ROA 0.274076 0.246023 0.001017 0.3791

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: DER
Method: Panel Least Squares
Date: 07/12/17   Time: 16:59
Sample: 2014 2016
Periods included: 3
Cross-sections included: 38
Total panel (balanced) observations: 114

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 1.420063 0.787945 1.802237 0.0756
GROWTH -0.002096 0.001396 -1.501170 0.1376

SIZE -0.057337 0.063356 -0.904994 0.3684
ROA 0.274076 0.126539 2.165949 0.0336

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.967314     Mean dependent var 0.706161
Adjusted R-squared 0.949404     S.D. dependent var 0.506370
S.E. of regression 0.113901     Akaike info criterion -1.233415
Sum squared resid 0.947061     Schwarz criterion -0.249344
Log likelihood 111.3047     Hannan-Quinn criter. -0.834036
F-statistic 54.00904     Durbin-Watson stat 2.438476
Prob(F-statistic) 0.000000
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4. UJI NORMALITAS 

 

 

5. Uji hetereskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Uji multikolneritas (coleration) 

0

4

8

12

16

20

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3

Series: Standardized Residuals
Sample 2014 2016
Observations 114

Mean       1.22e-17
Median   0.005204
Maximum  0.301211
Minimum -0.243445
Std. Dev.   0.091548
Skewness   0.070979
Kurtosis   3.467678

Jarque-Bera  1.134655
Probability  0.567039


Dependent Variable: LNRESID
Method: Panel Least Squares
Date: 07/12/17   Time: 17:10
Sample: 2014 2016
Periods included: 3
Cross-sections included: 38
Total panel (balanced) observations: 114

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

GROWTH 0.022527 0.022412 1.005122 0.3182
SIZE 1.662008 1.017037 1.634168 0.1065
ROA 2.920865 2.031277 1.437945 0.1547

C -27.33742 12.64859 -2.161302 0.0340

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.518394     Mean dependent var -6.168523
Adjusted R-squared 0.254501     S.D. dependent var 2.117631
S.E. of regression 1.828412     Akaike info criterion 4.318332
Sum squared resid 244.0455     Schwarz criterion 5.302403
Log likelihood -205.1449     Hannan-Quinn criter. 4.717711
F-statistic 1.964406     Durbin-Watson stat 3.462327
Prob(F-statistic) 0.006179
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7. Uji hipotesis dan autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROWTH SIZE ROA
GROWTH 1 0.14148084... 0.08819974...

SIZE 0.14148084... 1 -0.0822668...
ROA 0.08819974... -0.0822668... 1

Dependent Variable: DER
Method: Panel Least Squares
Date: 07/12/17   Time: 17:33
Sample: 2014 2016
Periods included: 3
Cross-sections included: 38
Total panel (balanced) observations: 114

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

GROWTH -0.002096 0.001396 -1.501170 0.1376
SIZE -0.057337 0.063356 -0.904994 0.3684
ROA 0.274076 0.126539 2.165949 0.0336

C 1.420063 0.787945 1.802237 0.0756

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.967314     Mean dependent var 0.706161
Adjusted R-squared 0.949404     S.D. dependent var 0.506370
S.E. of regression 0.113901     Akaike info criterion -1.233415
Sum squared resid 0.947061     Schwarz criterion -0.249344
Log likelihood 111.3047     Hannan-Quinn criter. -0.834036
F-statistic 54.00904     Durbin-Watson stat 2.438476
Prob(F-statistic) 0.000000
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8. Uji linier Berganda 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: DER
Method: Panel Least Squares
Date: 07/12/17   Time: 17:33
Sample: 2014 2016
Periods included: 3
Cross-sections included: 38
Total panel (balanced) observations: 114

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

GROWTH -0.002096 0.001396 -1.501170 0.1376
SIZE -0.057337 0.063356 -0.904994 0.3684
ROA 0.274076 0.126539 2.165949 0.0336

C 1.420063 0.787945 1.802237 0.0756

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.967314     Mean dependent var 0.706161
Adjusted R-squared 0.949404     S.D. dependent var 0.506370
S.E. of regression 0.113901     Akaike info criterion -1.233415
Sum squared resid 0.947061     Schwarz criterion -0.249344
Log likelihood 111.3047     Hannan-Quinn criter. -0.834036
F-statistic 54.00904     Durbin-Watson stat 2.438476
Prob(F-statistic) 0.000000

Pengaruh Growth Opportunity..., Yayuk Puji Astuti, Ak.-IBS, 2017




