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SARI 

Fitriyanto. 2013. “Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dan 
dampaknya terhadap nilai perusahaan”. Skripsi. Jurusan Manajemen. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Sri Wartini, S.E., M.M. 
Pembimbing II. Vitradesie Noekent, S.E., M.M. 
 
Kata kunci : Profitabilitas; Struktur Aktiva; Ukuran Perusahaan; Struktur 
Modal; Nilai Perusahaan. 
 
 Keputusan struktur modal merupakan hal yang sangat strategis dalam 
proses pendanaan perusahaan. Dalam berbagai literatur terdapat beberapa 
pendapat mengenai penentuan struktur modal yang optimal dan pengaruhnya 
terhadap nilai perusahaan. Studi pendahuluan dilakukan dengan membandingkan 
Debt Equity Ratio (DER) sebagai ukuran struktur modal dan Price Book Value 
(PBV) sebagai ukuran nilai perusahaan. Pengamatan menunjukkan bahwa DER 
mengalami fluktuasi sementara PBV mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan 
maka dilakukan pengujian terhadap kedua variabel tersebut. Penelitian ini juga 
menguji beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal.  
 Subjek penelitian ini adalah perusahaan properti dan realestate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2011, pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling. Data diperoleh dari laporan keuangan 
dan ringkasan kinerja perusahaan yang dipublikasikan di Indonesia Stock 
Exchange (IDX). Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda 
menggunakan software AMOS 21.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal (DER) berpengaruh 
positif signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV) dimana nilai C.R. 3,429 > 2,00. 
Profitabilitas Return On Asset (ROA) juga berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap strukur modal (DER) dimana nilai C.R. 0,603 < 2,00, berbeda 
dengan SIZE dan Struktur Aktiva (SA) yang  berpengaruh tidak signifikan 
terhadap struktur modal (DER) karena masing-masing memiliki nilai CR sebesar -
1,66 dan 0,603.  
 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa struktur 
modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan  dan profitabilitas juga berpengaruh 
terhadap struktur modal pada perusahaan properti dan realestate di BEI.  Saran 
yang berkaitan dengan penelitian ini adalah bagi investor dan emiten harus 
menganalisis aspek-aspek struktur modal untuk memaksimalkan dan mengetahui 
nilai perusahaan sementara profitabilitas juga harus diperhatiakn sebagai salah 
satu aspek dalam perolehan hutang perusahaan yang berkaitan dengan struktur 
modalnya. Saran bagi penelitian lebih lanjut adalah agar menambah jumlah 
variabel eksogen dan sampel yang digunakan, selain itu pengembangan model 
yang lebih rumit juga dapat dilakukan untuk memberikan tambahan bukti empiris.  
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ABSTRACT 
 

Fitriyanto. 2013. "The factors that affect capital structure and it’s impact on firm 
value". Minithesis. Department of Management. Faculty of Economics. Semarang 
State University. 1st  Adviser. Sri Wartini, S.E., M.M. 2 nd Adviser. Vitradesie 
Noekent, S.E., M.M. 
 
Keywords: Profitability; Structure of Assets; Company Size; Capital 
Structure; Company Value. 
 
 Capital structure decisions is very strategic on process of corporate 
funding. In the literature there are several opinions regarding the determination 
optimal capital structure and it’s impact to corporate values. Preliminary studies 
carried out by comparing the Debt Equity Ratio (DER) as proxy of capital 
structure and the Price Book Value (PBV) as proxy of  value of the company. 
Observations show that the DER has fluctuated while PBV increased each year. 
To determine influence of capital structure on firm value then conducted tests on 
two variables. The study also examines several factors that affect the capital 
structure. 
 The subjects were property and realestate companies listed in Indonesia 
Stock Exchange (BEI) on 2008-2011, using purposive sampling method. Data 
obtained from the financial statements and the company's performance summaries 
published in Indonesia Stock Exchange (IDX). The analytical tool used is multiple 
regression analysis using AMOS 21. 
 The results showed that the capital structure (DER) significant positive 
effect on firm value (PBV) and the value of CR 3.429> 2.00. Profitability Return 
on Assets (ROA) is also positive and significant effect on the capital structure 
(DER) and  the value of CR 0.603 <2.00, different from the SIZE and Structure of 
Assets (SA) were not significant effect on the capital structure (DER) for each CR 
has a value of -1.66 and 0.603. 
 Based on the results of the study it can be concluded that the effect of 
capital structure on firm value and profitability also affect on capital structure of 
property and realestate company in IDX. Suggestions relating to this research is 
for investors and issuers must analyze aspects of the capital structure to maximize 
the company's value and determine profitability while also should be noticed as 
one aspect of the acquisition debt related to the company's capital structure. 
Suggestions for further research is to increase the number of exogenous variables 
and samples used, in addition to the development of more complex models can 
also be done to provide additional empirical evidence. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Struktur modal merupakan salah satu bagian dari struktur keuangan  

perusahaan yang selalu dikaji sepanjang waktu, pengkajian struktur modal selalu 

dilakukan untuk memetakan  komposisi yang paling optimal agar menghasilkan 

nilai perusahaan yang baik. Berbagai studi memaparkan perbedaan hasil mengenai 

struktur modal yang optimal dan dampaknya terhadap nilai perusahaan. 

Modligiani Miller (MM) memaparkan bahwa tidak ada hubungan antara struktur 

modal dan nilai perusahaan dengan menetapakan beberapa asumsi (Brigham dan 

Houston, 2004:33). Berdasarkan studi empiris didapatkan beberapa hasil yang 

berbeda mengenai pengujian strukur modal dan nilai perusahaan, salah satunya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh (Kusumajaya, 2009:84; Chen dan Chen, 

2011:10979) memperoleh hasil positif dan signifikan pada pengujian pengaruh 

struktur modal dan nilai perusahaan. Chandra (2007:205) memperoleh hasil 

negatif signifikan sedangkan Arini dan Puspitaningsih (2011:72) menyatakan 

struktur modal dan nilai perusahaan berpengaruh tidak signifikan.  

 Teori-teori konseptual memaparkan adanya perbedaan hasil dalam 

penilaian struktur modal optimal. Berdasarkan pendekatan Net Operating Income 

(NOI) menyimpulkan bahwa penilaian total perusahaan tidak dipengaruhi struktur 

modalnya karena NOI dan kapitalisasi laba nilainya konstan walaupun mengalami 

perubahan struktur modal  (Horne dan Wachowichz, 2001:234). Pada pendekatan 

tradisional memaparkan bahwa pihak manajemen dapat meningkatkan total nilai 
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perusahaan melalui penggunaan laverage perusahaan secara hati-hati, pada 

pendekatan ini menyarankan bahwa pada awalnya perusahaan dapat menurunkan 

biaya modal dan meningkatkan nilai totalnya melalui laverage. 

 Dalam dunia nyata penentuan struktur modal tentu berbeda bahkan sangat 

bervariasi dalam satu industri yang sama (Brigham dan Houston, 2004:33). Studi 

pendahuluan dilakukan untuk menguji struktur modal dan nilai perusahaan pada 

perusahaan properti dan realestate di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dipilihnya 

industri properti dan realestate karena perusahaan ini dikenal memiliki rasio 

pengungkit yang tinggi sehingga memiliki rasio hutang terhadap modal yang 

besar pula. Pada studi pendahuluan struktur modal diproksikan dengan DER, 

sedangkan nilai perusahaan dengan PBV (Artini dan Puspitaningsih, 2011:69). 

Hasil studi pendahuluan tersebut adalah berikut :  

 

Gambar 1.1 Rata-rata DER dan PBV perusahaan properti dan realestate 

Sumber : Ringkasan kinerja 2011 (diolah)  

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa kecenderungan perusahaan properti dan 

realestate di Indonesia memiliki rasio DER yang cukup tinggi yakni rata-rata 

diatas 0,5 artinya lebih dari 50% modal perusahaan berasal dari hutang jangka 

panjang.  Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa nilai DER 
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cenderung fluktuatif dan nilai PBV cenderung mengalami kenaikan setiap 

tahunnya. Apabila tren DER dan PBV tersebut dibandingkan dengan penelitian 

terdahulu (Kusumajaya, Chen dan Chen, Chandra, Arini dan Puspitaningsih) 

maka tidak satupun penelitian tersebut dapat menjelaskan fenomena ini.   

 Ditinjau dari sudut struktur modal sendiri masih terdapat perbedaan 

pandangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan 

penelitian terdahulu faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal adalah 

profitability, size, growth, assets structure, cost of financial distress (Mas’ud, 

2008:1). Teori yang lain yang membahas faktor yang mempengaruhi strukur 

modal adalah penelitian yang dilakukan oleh (Chen dan Chen, 2011:10976) yang 

memaparkan hubungan antara profitability (ROA), Growth (Grow), assets 

structure (FIX), Firm size (Size) dengan struktur modal.  (Chen dan Chen, 

2011:10977) memaparkan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi struktur 

modal berdasarkan kajian pusataka sebelumnya. Faktor tersebut antara lain adalah 

profitabilitas, struktur aktiva, ukuran perusahaan (Size), namun dari hasil 

penelitian lain mendapatkan hasil yang berbeda pada pengujian pengaruh antara 

profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal.  

 Kajian literatur terdahulu atas profitabilitas perusahaan menyatakan bahwa 

perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian (profitabilitas) investasi yang 

tinggi menggunakan utang relatif sedikit, bukti  nyata dari teori tersebut adalah 

perusahaan besar seperti microsoft, intel, Coca-cola tidak membutuhkan 

pendanaan melalui utang (Brigham dan Houston, 2006: 43). Hal tersebut terjadi  

karena tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan mereka melakukan 
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sebagian besar pendanaan tidak melalui utang, dari pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap hutang atau 

struktur modal. Hasil yang sama juga didapat dari penelitian yang dilakukan oleh 

(Firnanti, 2011:126; Nugroho, 2006:69; Kartika, 2006:119; Joni dan Lina, 

2010:94) bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap 

struktur modal perusahaan. Dalam penelitian lain yang mendapatkan hubungan 

positif antara ROA dengan DER adalah penelitian yang dilakukan oleh 

(Werdiniarti, 2007:60; Hadinugroho dan Delisandri, 2012:59). Hubungan positif 

antara ROA dan DER tersebut diperoleh dari asumsi bahwa semakin 

meningkatnya daya tarik pihak eksternal (kreditor dan investor) untuk 

menanamkan dananya ke perusahaan maka sangat mungkin nilai DER meningkat. 

(Meginson dalam Mas’ud, 2008:85) mengemukakan bahwa kecenderungan 

perusahaan dalam industri adalah bahwa profitabilitas  berhubungan terbalik 

dengan laverage atau rasio hutang (pengungkit) karena perusahaan yang 

profitable cencerung memiliki pinjaman yang sedikit.  Pada penelitian yang 

dilakukan oleh (Seftiane dan Handayani, 2011:51) memperoleh hasil bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan, dari beberapa 

hasil penelitian diatas maka masih terdapat perbedaan atas hasil penelitian dan 

penelitian dapat dilanjutkan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai hubungan 

antara variabel tersebut diatas.  

 Perusahaan yang cocok sebagai jaminan atas pinjaman cenderung lebih 

banyak menggunakan hutang, aktiva yang baik dapat dijadikan jaminan bisnis. 

Jadi pada perusahaan property (real estate) biasanya sangat terungkit (hutangnya 
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besar) (Brigham dan Houston, 2006:42). Penelitian yang dilakukan oleh 

(Hadinugroho dan Delisandri, 2012:59; Kartika, 2006:119;  Joni dan Lina, 

2010:94) memperoleh hasil bahwa struktur aktiva (SA) berpengaruh positif 

terhadap struktur modal (DER). Pada penelitian yang lain hasil pengujian antara 

variabel struktur modal dengan struktur aktiva memperoleh hasil yang berbeda 

yakni struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap struktur modal (Seftiane dan 

Handayani, 2011:53). Nugroho (2006:72) menemukan bahwa struktur aktiva (SA) 

berpengaruh posotif tidak signifikan terhadap struktur modal (DER), 

 Teori mengenai ukuran perusahaan (size) yang dijelaskan oleh (Rajan dan 

Zingalas dalam Chen dan Chen, 2011:10975) menyatakan bahwa perusahaan 

dengan ukuran yang lebih besar akan cenderung beragam dan memiliki 

kemungkinan kegagalan lebih kecil. Biaya kebangkrutan yang lebih kecil 

memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan hutang lebih banyak dan 

mendapatkan akses  pasar lebih besar dan dapat menimbulkan kondisi baik bagi 

perusahaan (Chen dan Chen, 2011:10975). Penelitian yang dilakukan oleh 

(Seftiane dan Handayani, 2011: 52; Kartika, 2009:120) memperoleh hasil bahwa 

ukuran perusahaan (size) berpengaruh positif terhadap struktur modal (DER) 

namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Joni dan Lina, 2011:94; Werdiniarti, 

2007:63; Firnanti, 2011;127) memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan (Size) 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap struktur modal perusahaan (DER). 

Pada penelitian Mas’ud 2008 juga memaparkan beberapa research gap  mengenai 

profitabilitas, Size, struktur aktiva serta pengaruhnya terhadap struktur modal 

yang di jelaskan pada tabel berikut : 
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Gambar 1.2 Perbandingan teori dengan hasil penelitian 

Sumber : Jurnal Mas’ud tahun 2008  

Berdasarkan phenomenon gap dan pengamatan awal terhadap perusahaan properti 

dan realestate di BEI, maka pembahasan lebih dalam atas permasalahan ini akan 

mampu memberikan tambahan bukti empiris baru atas penelitian tentang struktur 

modal di Pasar Modal Indonesia. Pada penelitian ini juga akan dilakukan 

pengujian beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal tanpa melakukan 

pengujian secara moderasi terhadap variabel nilai perusahaan. Berdasarkan 

permasalahan dan teori yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan kajian 

lebih mendalam mengenai “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur 

Modal Dan Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan” 

 

 



7 
 

 
 

1.1 Perumusan Masalah 

 Dilihat dari kondisi ekonomi yang terjadi serta beberapa penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan maka diperoleh berbagai permasalahan yakni : 

1. Apakah Profitabilitas, struktur aktiva, ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap struktur modal perusahaan properti dan realestate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia ? 

2. Apakah struktur modal perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

properti dan realestate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujun dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas, struktur aktiva, dan ukuran 

perusahaan  terhadap struktur  modal perusahaan properti dan realestate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk menguji pengaruh struktur modal perusahaan  terhadap nilai 

perusahaan properti dan realestate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

1.3 Kegunaan Penelitian  

1.3.1 Kegunaan Teoritis 

 Penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi 

Industri properti dan realestate di Indonesia selama kurun waktu 2008-2011. 

Kegunaan lain yang di dapat dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat 

dijadikan tambahan bukti empiris atas penelitian mengenai struktur modal dan 

nilai perusahaan. 
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1.3.2 Kegunaan Praktis 

1. Bagi Emiten (pada perusahaan properti dan realestate) 

Dapat memberikan  pemahaman mengenai penggunaan rasio keuangan 

(ROA, SA, Size, DER, PBV) dalam  menentukan kebijakan keuangan di masa 

yang akan datang terutama dalam memaksimalkan nilai perusahaan. 

2. Bagi investor 

Dapat memberikan  pemahaman  mengenai  keputusan  investasi  melalui 

nilai perusahaan dan komposisi permodalan perusahaan tersebut dengan 

menganalisis ROA, SA, Size dan DER. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Nilai Perusahaan (Firm Value) 

 Tujuan utama perusahaan menurut  theory of the firm  adalah untuk  

memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan  (value of the firm) Salvatore 

(dalam Kusumajaya, 2011:30). Nilai perusahaan itu sendiri dapat dicapai dengan 

beberapa kebijakan manajemen yang tepat selain itu tujuan lain dari suatu 

perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham maka 

perusahaan juga harus memperhatikan faktor-faktor eksternal perusahaan.  

 Pada perusahaan yang sudah go public tujuan utama perusahaan tersebut 

salah satunya adalah meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga 

sahamnya (Ansori, 2010:154). Harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk 

antara pembeli dan penjual disaat terjadi transaksi disebut nilai pasar perusahaan, 

karena harga pasar saham dianggap cerminan dari nilai asset perusahaan 

sesungguhnya. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar 

saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Adanya peluang 

investasi dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan 

dimasa yang akan datang, sehingga akan meningkatkan harga saham, dengan 

meningkatnya harga saham maka nilai perusahaan pun akan meningkat. 

 Menurut (Brigham dan Houston, 2006:257) terdapat beberapa pendekatan 

analisis rasio dalam penilaian market value, terdiri dari pendekatan  price  earning 

ratio (PER), price book value ratio (PBVR), market book ratio (MBR),  deviden 
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yield ratio,  dan  deviden payout ratio  (DPR). Sedangkan menurut (Keown dkk, 

2001:249) nilai perusahaan merupakan  nilai pasar atas surat berharga hutang dan 

ekuitas perusahaan yang beredar. Teori yang lain menyebutkan bahwa nilai 

perusahaan adalah ukuran manajemen dalam operasi dimasa lalu dan prospek di 

masa yang akan datang untuk menyakinkan pemegang saham (Ratnawati dalam 

Mas’ud, 2008:90). Pendapat lain memaparkan definisi nilai perusahaan adalah 

nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar, nilai perusahaan yang dapat 

memberikan kemakmuran bagi pemegang saham secara maksimum adalah apabila 

harga saham perusahaan meningkat, maka semakin tinggi harga saham, maka 

semakin tinggi pula kemakmuran pemegang saham (Dudi et.al dalam Martan, 

2010:26).  

 Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan 

adalah nilai pasar, nilai perusahaan yang dapat memberikan kemakmuran bagi 

pemegang saham secara maksimum, apabila harga saham perusahaan meningkat, 

maka semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula kemakmuran 

pemegang saham. Dalam penelitian ini nilai perusahaan adalah dengan nilai pasar 

sekuritas perusahaan properti yang listing di BEI.  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kusumajaya, 2011:35) dan 

(Artini dan Puspitaningsih, 2011:69) variabel nilai pasar perusahaan dapat diukur 

dengan  Price Book value (PBV). Rasio Price to Book Value dalam penelitian ini 

digunakan sebagai indikator penilaian nilai perusahaan. Rasio ini menggambarkan 

seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin 

tinggi PBV berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. Price to Book 
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Value (PBV) dapat diperoleh dengan membandingkan harga saham di pasar dan 

nilai bukunya. Maka penelitian ini menggunakan PBV sebagai indikator dari nilai 

perusahaan. 

2.2   Struktur Modal (Capital Structure) 

 Teori mengenai struktur modal pertama kali dikembangkan oleh 

Modligiani dan Miller (MM) pada tahun 1958. Teori tersebut memaparkan bahwa 

struktur modal tidak dapat mempengaruhi nilai perusahaan namun dengan 

batasan-batasan tertentu. Batasan-batasan yang dikenakan sehubungan dengan 

teori ini adalah  tidak adanya pialang, tidak ada pajak, tidak ada biaya 

kebangkrutan, investor dapat meminjam pada tingkat yang sama pada perusahaan, 

semua investor memiliki informasi yang sama mengenai manajemen tentang 

peluang investasi perusahaan dimasa depan, EBIT tidak terpengaruh oleh 

penggunaan utang (Brigham dan Houston, 2006:33). Sejak adanya teori ini 

muncul berbagai kanjian-kajian mengenai struktur modal dan nilai perusahaan. 

 Teori yang dijelaskan oleh MM diatas jelas-jelas merupakan suatu hal 

yang tidak realistis, hasil ketidakrelevanan MM memiliki arti yang sangat penting. 

Dengan menunjukkan kondisi-kondisi di mana struktur modal tersebut tidak 

relevan, MM juga telah memberikan petunjuk mengenai hal-hal apa yang 

dibutuhkan agar membuat struktur modal menjadi relevan yang selanjutnya akan 

mempengaruhi nilai perusahaan. Hasil karya MM menandai awal penelitian 

struktur modal  modern, dengan penelitian selanjutnya berfokus pada 

melonggarkan asumsi-asumsi MM guna mengembangkan suatu teori struktur 
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modal yang lebih realistis. Ada beberapa teori yang membahas strukutr modal, 

teori-teori tersebut antara lain adalah :  

1. Teori Pertukaran (Trade Of Theory).  

 Fakta bahwa bunga adalah beban pengurangan pajak menjadikan  hutang 

lebih murah daripada saham biasa atau saham preferen. Akibatnya, secara tidak 

langsung pemerintah akan membayarkan sebagian biaya dari modal hutang, atau 

dengan cara lain, hutang memberikan manfaat perlindungan pajak. Semakin 

banyak perusahaan menggunakan  hutang, maka semakin tinggi nilai dan harga 

sahamnya, menurut asumsi tulisan Moddigliani Miller dengan pajak, harga saham 

sebuah perusahaan akan mencapai nilai maksimal jika perusahaan sepenuhnya 

menggunakan  hutang  100 persen. Dalam dunia nyata, perusahaan  jarang 

menggunakan  hutang  100 persen. Alasan utama perusahaan membatasi 

penggunaan  hutang  adalah untuk menjaga biaya-biaya yang berhubungan dengan 

kebangkrutan tetap rendah (Brigham dan Houston, 2006:36).  

 Teori  Trade off  menjelaskan adanya hubungan antara pajak, resiko 

kebangkrutan dan penggunaan hutang  yang disebabkan keputusan struktur modal 

yang diambil perusahaan (Brealey dan Myers  dalam Nugroho, 2006:18). Teori ini 

merupakan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian atas penggunaan 

hutang. Asumsi dasar yang digunakan dalam teori  trade off  adalah adanya 

informasi asimetris yang menjelaskan keputusan struktur modal yang diambil oleh 

suatu perusahaan, yaitu adanya informasi yang dimiliki oleh pihak manajemen 

suatu perusahaan dimana perusahaan dapat menyampaikan  informasi kepada 

publik. 
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 Model ini secara implisit menyatakan bahwa perusahaan yang tidak 

menggunakan pinjaman sama sekali dan perusahaan yang menggunakan 

pembiayaan investasinya dengan pinjaman seluruhnya adalah buruk. Keputusan 

terbaik adalah keputusan yang moderat dengan mempertimbangkan kedua 

intrumen pembiayaan. The Trade off Model memang tidak dapat digunakan untuk 

menentukan modal yang optimal secara akurat dari suatu perusahaan. Tapi 

melalui model ini memungkinkan dibuat  tiga kesimpulan tentang pengunaan 

leverage (Mirza dalam Nugroho, 2006:19)  

1. Perusahaan dengan resiko usaha yang lebih rendah dapat meminjam lebih 

besar tanpa harus dibebani oleh  expected cost of financial distress 

sehingga diperoleh keuntungan pajak karena penggunaan yang hutang lebih 

besar.  

2. Perusahaan yang memiliki  tangible asset dan  marketable assets seperti 

realestate seharusnya dapat  menggunakan hutang yang lebih besar 

daripada perusahaan yang memiliki nilai terutama dari  intangible assets 

seperti patent dan goodwill. Hal ini  disebabkan karena  intangible assets 

lebih mudah umtuk kehilangan nilai apabila terjadi  financial distress, 

dibandingkan standart assets dan tangible assets.  

3. Perusahaan-perusahaan di negara yang tingkat pajaknya tinggi seharusnya 

memuat hutang yang lebih besar dalam struktur modalnya daripada 

perusahaan yang membayar pajak pada tingkat yang lebih rendah, karena 

bunga yang dibayar diakui pemerintah sebagai biaya sehingga mengurangi 

pajak penghasilan. 
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2. Pecking Order theory 

 Secara singkat teori ini menyatakan bahwa : Perusahaan menyukai 

internal financing (pendanaan dari hasil operasi perusahaan berwujud laba 

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

perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dulu, yaitu 

dimulai dengan penerbitan obligasi, kemudian diikuti oleh sekuritas yang 

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

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

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

eksternal. Modal sendiri yang berasal dari dalam perusahaan lebih disukai 

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

Kartika, 2009:109 ) perusahaan lebih menyukai penggunaan pendanaan dari 

modal internal, yaitu dana yang berasal dari aliran kas, laba ditahan dan 

depresiasi. Urutan penggunaan sumber pendanaan dengan mengacu pada packing 

order theory adalah : internal fund (dana internal), debt (hutang), dan equity 

(modal sendiri) (Saidi dalam Kartika, 2009:109).  

 Dana internal lebih disukai karena memungkinkan perusahaan untuk tidak 

perlu “membuka diri lagi” dari sorotan pemodal luar. Kalau bisa memperoleh 

sumber dana yang diperlukan tanpa memperoleh “sorotan dan publisitas publik” 

sebagai akibat penerbitan saham baru. Dana eksternal lebih disukai dalam bentuk 

hutang daripada modal sendiri karena dua alasan. Pertama adalah pertimbangan 

biaya emisi.  
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 Biaya emisi obligasi lebih murah dari biaya emisi saham baru, hal ini 

disebabkan karena penerbitan saham baru akan menurunkan harga saham lama. 

Kedua, manajer khawatir kalau penerbitan saham baru akan ditafsirkan sebagai 

kabar buruk oleh pemodal, dan membuat harga saham akan turun. Hal ini 

disebabkan antara lain oleh kemungkinan adanya informasi asimetrik antara pihak 

manajemen dengan pihak pemodal. 

 Dari berbagai litratur definisi struktur modal adalah kombinasi utang, 

saham preferen dan saham ekuitas yang digunakan perusahaan untuk 

mendapatkan modal (Brigham dan Houston, 2006:6). Berdasarkan paparan 

(Brigham dan Houston, 2006:6) dapat dijabarkan bahwa struktur modal 

merupakan kombinasi beberapa sumber permodalan dan diharapkan dapat 

mencapai struktur yang paling efektif. Pendapat lain memaparkan bahwa struktur 

modal adalah bauran (proporsi) pendanaan jangka panjang perusahaan yang 

diwakili oleh utang, saham prefren dan ekuitas saham biasa (Horne dan 

Warckhowich, 2005:232). Pendapat yang lain menyatakan bahwa struktur modal 

adalah campuran atau proporsi antara hutang jangka panjang dan ekuitas, dalam 

rangka mendanai investasinya (Raharjaputra, 2009:212).  

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa 

struktur modal adalah proporsi atau kombinasi sumber-sumber permodalah seperti 

hutang jangka pajang, ekuitas, saham bisa dan saham preferen yang diatur 

sedemikaian rupa guna menjalankan investasinya. Mengingat setiap perusahaan 

memiliki keunikan tersendiri dalam penentuan struktur modalnya maka 
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implementasi proporsi permodalan setiap perusahaan akan berbeda dari waktu 

kewaktu.   

 Dalam penelitian ini definisi yang digunakan adalah berdasarkan pendapat 

(Brigham dan Houston, 2006:6) yakni struktur modal adalah kombinasi utang, 

saham preferen dan saham ekuitas yang digunakan perusahaan untuk 

mendapatkan modal yang djelaskan oleh proxi  Debt Equity Ratio (DER). 

 Debt Equity Ratio (DER) merupakan perbandingan antara hutang-hutang 

dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal 

perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibanya. Debt to Equity Ratio dapat 

memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan 

sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak terbayarkan suatu hutang. Para kreditor 

lebih menyukai rasio hutang yang moderat, oleh karena semakin rendah rasio ini, 

akan ada semacam perisai sehingga kerugian yang diderita kreditor semakin kecil 

jika terjadi likuidasi. Sebaliknya, pemilik lebih menyukai rasio hutang yang 

tinggi, oleh karena leverage yang tinggi akan memperbesar laba bagi pemegang 

saham atau oleh karena menerbitkan saham baru berarti melepaskan sejumlah 

kendali perusahaan. 

2.3  Profitabilitas (Profitability) 

 Teori mengenai profitabilitas menyatakan bahwa perusahaan yang 

memiliki tingkat pengembalian investasi yang tinggi menggunakan utang relatif 

sedikit (Brigham dan Houston, 2006:42), bukti  nyata dari teori tersebut adalah 

perusahaan besar seperti microsoft, intel, Coca-cola tidak membutuhkan 

pendanaan melalui utang. Hal itu karena tingkat pengembalian yang tinggi 
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memungkinkan mereka melakukan sebagian besar pendanaan tidak melalui utang, 

dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif 

terhadap hutang atau struktur modal. Hasil yang sama juga didapat dari penelitian 

yang dilakukan oleh (Firnanti, 2011:126) bahwa profitabilitas (ROA) mempunyai 

pengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal perusahaan (DER). Meginson 

(dalam Mas’ud, 2008:85) mengemukakan bahwa kecenderungan perusahaan 

dalam industri adalah bahwa profitabilitas  berhubungan terbalik dengan laverage 

atau rasio hutang (pengungkit) karena perusahaan yang profitable cencerung 

memiliki pinjaman yang sedikit. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Seftiane 

dan Handayani, 2011:51) memperoleh hasil bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan dengan ROA sebagai indikator 

profitabiltasnya. Pada makalah yang disajikan oleh Song (2005:26) 

mengemukakan bahwa hubungan antara profitabilitas dan struktur modal masih 

ambigu atau belum pasti.  

 Secara etimologi profitabilitas merupakan laba atau keuntungan yang 

diperoleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laba biasanya diukur dengan 

index yakni profitability index yang memiliki makna rasio dari nilai sekarang atas 

nilai bersih masa mendatang suatu proyek perbandingan dengan arus kas keluar 

proyek tersebut (Horne dan Wachowichz, 2001:234). Sementara itu rasio  

profitabilitas adalah rasio-rasio yang menghubungkan perbandingan laba dengan  

penjualan serta investasi serta rasio yang menunjukkan hasil akhir dari 

kebijaksanaan dan keputusan-keputusan (Profit Margin On Sales, Return On 

Assets, Return On Wealth dsb) (Riyanto, 2008:331). Berdasarkan penelitian 
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terdahulu pengertian dari profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan dan untuk mengukur tingkat operasional dan tingkat 

efisiensi penggunaan harta (Chen dan Deesomsak dalam Mas’ud, 2008:89).  

 Dari beberapa pendapat mengenai profitabilitas maka dapat disimpulkan 

bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dalam periode waktu tertentu dan dapat digunakan untuk mengukur 

berbagai aspek kinerja peusahaan. Semakin profitable  perusahaan maka dapat 

diindikasikan perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik dan sebaliknya.  

 Dalam penelitiaan ini definisi yang digunakan untuk menjelaskan variabel 

profitabilitas adalah berdasarkan teori (Chen dan Deesomsak dalam Mas’ud, 

2008:89). Variebel ini diukur dengan tingkat pengembalian pemegang saham 

yang diukur dengan indikator Return on Asset (ROA). 

 ROA menunjukkan hubungan antara tingkat keuntungan yang dihasilkan 

manajemen atas dana yang ditanam baik oleh pemegang saham maupun kreditor. 

Rasio ROA ini sering dipakai manajemen untuk mengukur kinerja keuangan 

perusahaan dan menilai kinerja operasional dalam memanfaatkan sumber daya 

yang dimiliki perusahaan, disamping perlu mempertimbangkan masalah 

pembiayaan terhadap aktiva tersebut. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin 

baik kinerja keuangan perusahaan tersebut. Maka ROA dalam penelitian ini 

digunakan sebagai indikator penilaian nilai perusahaan 

2.4   Struktur Aktiva (Assets Structure) 

 Faktor lain yang dapat dijadikan daftar pertimbangan struktur modal 

perusahaan yakni struktur aktiva (Asset structure) perusahaan. Pada beberapa riset 
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yang membuktikan hubungan anttara struktur aktiva dan struktur modal di negara 

maju dan berkembang yang menunjukkan hubungan positif, karena aset-aset 

berwujud dapat dikorelasikan dengan hutang untuk mengurangi risiko kredit 

(Mas’ud, 2008:85). Penelitian yang dilakukan oleh (Mas’ud, 2008:95) 

memperoleh hasil bahwa struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur 

modal. Pada penelitian yang lain hasil pengujian antara variabel struktur modal 

dengan struktur aktiva memperoleh hasil yang berbeda yakni struktur aktiva 

berpengaruh secara negatif terhadap struktur modal (Seftiane dan Handayani, 

2011:53). 

 Struktur aktiva merupakan kekayaan atau sumber-sumber ekonomi yang 

dimiliki perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat di masa yang 

akan datang yang terdiri dari aktiva tetap, aktiva tak berwujud, aktiva lancar, dan 

aktiva tidak lancar (Kesuma, 2009:41). Menurut Delcoure (dalam Mas’ud:89) 

struktur aktiva merupakan variabel yang mencerminkan seberapa besar aktiva 

tetap mendominasi komposisi kekayaan yang dimiliki perusahaan. Pendapat yang 

lain menyatakan bahwa struktur aktiva merupakan sebagian dari jumlah aset yang 

dapat dijadikan jaminan (colateral value of asset) (Seftiane dan Handayani 

2011:47).  

 Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai struktur aktiva maka dapat 

disimpukan bahwa struktur aktiva adalah komposisi dari aktiva tetap, aktiva 

lancar, dan aktiva tidak lacar dalam perusahaan. Seperti halnya struktur modal, 

pada setiap perusahaan terdapat keunikan dalam proses pengambilan keputusan 
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struktur modal karena berbeda perusahaan, industri dan keadaan sosial ekonomi 

akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan perusahaan.  

 Definisi variabel dalam penelitian ini adalah definisi yang dikemukakan 

oleh  (Seftiane dan Handayani 2011:47). Pendapat tersebut menyatakan bahwa 

struktur aktiva merupakan sebagian dari jumlah aset yang dapat dijadikan jaminan 

(colateral value of asset). 

2.5   Ukuran Perusahaan (Size) 

 Ukuran perusahaan (size) dijelaskan oleh (Rajan dan Zingalas  dalam 

Chen dan Chen, 2011:10975) menyatakan bahwa perusahaan dengan ukuran yang 

lebih besar akan cenderung beragam dan memiliki kemungkinan kegagalan lebih 

kecil. Biaya kebangkrutan yang lebih kecil memungkinkan perusahaan untuk 

menerbitkan hutang lebih banyak dan mendapatkan akses  pasar lebih besar dan 

dapat menimbulkan kondisi baik bagi perusahaan (Chen dan Chen, 2011:10975). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Mas'ud, 2008), (Chen dan Chen, 2011) serta 

(Seftiane dan Handayani, 2011) memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan 

(size) berpengaruh positif terhadap struktur modal namun pada penelitian yang 

dilakukan oleh (Joni dan Lina, 2011:94) memperoleh hasil bahwa ukuran 

perusahaan tidak  berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. 

 Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007:45) ukuran perusahaan merupakan 

cerminan besar kecilnya perusahaan yang nampak dalam nilai total aktiva 

perusahaan pada neraca akhir tahun. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mencapai tahap kedewasaan dimana 

dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah bertambah dan dianggap memiliki 



21 
 

 
 

 

prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga 

mencerminkan bahwa perusahaan besar relatif lebih stabil dan lebih mampu 

menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan aset yang kecil. 

(BloomsburyInformation, 2009) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

merupakan relatif ukuran perusahaan untuk catatan pemerintah.  Berdasarkan 

(Fraser dalam Mas’ud, 2008:89) Size merupakan ukuran perusahaan yakni 

gambaran kemapuan finanasial perusahaan dalam suatu periode, ukuran 

perusahaan tertentu dapat dijadikan sebagai indikator yang menggambarkan 

tingkat resiko bagi investor untuk melaukan investasi pada perusahaan tersebut 

(Joni dan Lina, 2010:86) 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya keseluruhan aset  dan 

kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran tersebut dapat dijadikan sebagai 

indikator pencapaian operasi lancar dan pengendalian persediaan.  

Definisi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut 

(Fraser dalam Mas’ud, 2008: 89). Sementara itu formula yang digunakan untuk 

menghitung nilai ukuran perusahaan adalah : 

Size = Log Asset 

2.6   Penelitian Terdahulu 

 Ada beberapa penelitian yang mencoba memaparkan hubungan antara 

struktur modal dengan nilai perusahaan diberbagai sektor industri. Penelitian yang 

terdahulu menggunakan alat  analisis yang cukup beragam dan dengan hasil yang 

beragam pula, dari perbedaan hasil ini tentu memberikan pandangan dan 
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penguatan akan dilakukannya penelitian ini untuk mengkaji lebih jauh mengenai 

tema dan permasalahan yang ada. Dari banyak penelitian yang telah dilakukan   

penelitian yang memiliki kualitas penulisan yang baik dan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan antara adalah : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti/ Tahun  Judul Penelitian Variabel Metode 
analisis 

Kesimpulan 

1 Shun-Yu Chen 
 and Li-Ju Chen 
(2011) 

Capital structure 
determinants: An 
empirical study in  
Taiwan 

Profitability (ROA), 
Growth (GROW), 
Asset structure 
(FIX), Firm size 
(SIZE), capital 
structure (DER) 
firm value (BV dan 
MV) 

SEM Struktur modal berpengaruh 
negatif terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan 
elektronik, sementara pada 
perusahaah non elektronik 
tidak berpengaruh,, ukuran 
perusahaan (size) 
berpengaruh positif 
terhadap struktur modal  

2 Dewa Kadek 
Oka  
Kusumajaya 
(2011) 

pengaruh struktur 
modal dan 
pertumbuhan  
perusahaan terhadap 
profitabilitas dan  
nilai perusahaan pada 
perusahaan  
manufaktur di bursa 
efek indonesia

struktur modal 
(DER) 
pertumbuhan  
perusahaan 
profitabilitas (ROE) 
dan  
nilai perusahaan 
(PBV) 

Path 
Analysis, 
Regresi 

struktur modal (DER) 
berpengaruh positif dan  
signifikan terhadap nilai 
perusahaan (PBV) 

3 Tedy Chandra 
(2007) 

Pengaruh struktur 
modal terhadap 
produktivitas aktiva, 
kinerja keuangan dan 
nilai peusahaan  

Struktur modal 
(DER), nilai 
perusahaan, (PBV) 

Regrsei 
dan SEM  

Struktur modal berpengaruh 
secara negatif terhadap nilai 
perusahaan. 

4 Masdar Mas’ud 
(2008) 

Analisis faktor-faktor 
yang mempenagruhi 
struktur modal dan 
hubungannya terhada 
nilai perusahaan.  

Profitability (ROA, 
ROE, ROI), growth 
(Growsa, growta), 
size, assets structur 
(TANG), cost of 
financial disstress, 
ta shield effect, 
capital stucture 
(DER, LEV, 
LLEV), firm value 
(PER, SP, MBE).   

Regresi & 
SEM 

Struktur modal berpengaruh 
secara positif  terhadap nilai 
perusahaan. struktur aktiva 
berpengaruh positif 
terhadap struktur modal, 
ukuran perusahaan (size) 
berpengaruh positif 
terhadap struktur modal 

5 Seftianne dan 
Hadayani 
(2011) 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
struktur modal pada 
perusahaan publik  
sektor manufaktur 

Struktur modal 
(DER), managerial 
Ownership, risiko 
bisnis, struktur 
aktiva (SA), ukura 
perusahaan (Size), 
profitabilitas 
(ROA) 

Regresi profitabilitas (ROA) tidak 
berpengaruh terhadap 
struktur modal perusahaan, 
struktur aktiva (SA) tidak 
berpengaruh terhadap 
struktur modal, ukuran 
perusahaan (size) 
berpengaruh positif 
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terhadap struktur modal 
 

6 Joni dan Lina 
(2010) 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
struktur modal.  

Profitabilitas 
(ROA),ukuran 
perusahaan, 
perumbuhan aset , 
deviden atruktur 
aktiva, risiko bisnis, 
struktur modal 
(laverage DER) 

Regresi ukuran perusahaan (Size) 
tidak  berpengaruh terhadap 
struktur modal perusahaan. 
ROA berpengaruh negatif 
terhadap struktur modal 
(DER), Size tidak 
berpengaru terhadap 
struktur modal (DER) 
 

7 Endang Tri 
Werdiniarti 
(2007) 

Analisis faktor yang 
mempengaruhi 
struktur modal 

Managerial 
ownership, 
instiitusional 
investor, ukuran 
perusahaan (SIZE), 
Return on Asset 
(ROA), Bussines 
Risk 

Regresi ROA berpengaruh terhadap 
DER, Size tidak 
berpengaruh terhadap DER 

8 Listijowati 
Hadinugroho, 
Agathi Amalia 
Delisandri 
(2012) 

Faktor-Faktor internal 
perusahaan yang 
mempengaruhi 
struktur modal pada 
sektor barang 
konsumsi 

ROA, Struktur 
aktiva SA, 
pertumbuhan 
penjualan, Debt 
ratio, struktur 
modal (DER) 

Regresi ROA dan SA berpengaruh 
psitif dan signifikan 
terhadap DER 

9 Asih 
Sukonugroho 
(2006) 

Analisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
struktur modal 
perusahaan properi 
yang go Publik di 
bursa efek jakarta 
untuk periode tahun 
1994 – 2004 

Operating laverage, 
Likuiditas, struktur 
aktiva (SA), 
growth, PER, ROA, 
DER 

Regresi SA tidak berpengaruh 
terhadap DER sementara itu 
ROA berpengagruh secara 
negatif terhadap DER 

10 Andi Kartika 
(2009) 

faktor – faktor yang 
mempengaruhi  
struktur modal pada 
perusahaan 
manufaktur  
yang go public di bei 
 

Risiko bisnis, 
struktur aktiva 
(SA), profitabilitas 
(ROA), ukuran 
perusahaan (SIZE), 
struktur modal 
(DER) 

Regresi SA berpengaruh secara 
negatif terhdap DER. ROA 
tidak berpengaruh terhadap 
DER, Size berpengaruh 
secara positif terhadap DER 

Sumber : penelitian terdahulu (diolah) 

2.7   Kerangka Pikir 

Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan untuk memetakan hubungan antar 

variabel maka kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

2.8 Hipotesis 

Hipotesis yang dapat dikembangkan dan diajukan pada penelitian ini adalah :  

H1 : Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap struktur modal 

perusahaan properti dan realestate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.   

H2 : Struktur aktiva perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap stuktur 

modal perusahaan properti dan realestate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia .  

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap struktur modal 

perusahaan properti dan realestate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia . 

H4 : Struktur modal perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai 

perusahaan properti dan realestate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Profitabilitas : 
ROA 

 

Struktur Modal : 

DER 
Struktur aktiva : 

SA 

Ukuran 
Perusahaan : 

Size 

Nilai Perusahaan: 
PBV 

H4

H3

H2

H1
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian  yang dilakukan pada objek yang diteliti adalah penelitian 

kuantitatif yakni, peneliti akan mengkuantitatifkan (angka) semua data yang 

didapat kemudian menerjemahkannya setelah melalui pengolahan secara statistik. 

Alasan dipilihnya jenis penelitian ini karena semua data yang diperoleh berupa 

angka dan data tersebut dapat langsung diolah dengan mudah untuk menguji 

hipotesis.  

3.1.2 Desain Penelitian 

  Desain penelitian yang dipakai adalah desain penelitian kausal. Desain 

penelitian ini berguna untuk mengidentifikasikan hubungan sebab akibat antar 

variabel dan yang berguna untuk memahami serta memprediksi hubungan tersebut 

adalah desain penelitian kausal. Tujuan penelitian kausal adalah untuk 

mengembangkan model penelitian dan menguji hipotesis-hipotesis penelitian 

yang telah diajukan. 

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1 Populasi 

 Populasi dari penelitian ini adalah semua perusahaan properti dan 

realestate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2008-2011.  
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3.2.2 Sampel 

 Jumlah sampel penelitian adalah 34 perusahaan selama periode 2008-2011 

atau dengan kata lain terdapat 136 ringkasan kinerja dan laporan keuangan yang 

menjadi objek penelitian ini.      

3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 

 Sampel diambil dengan menggunakan metode pengambilan sampel 

bertujuan (purposive sampling), artinya pengambilan sampel ini terbatas pada 

objek tertentu, hal ini dilakukan entah karena objek satu-satunya yang memiliki 

informasi atau objek yang memiliki kriteria tertentu saja (Sekaran, 2007:37). 

Teknik ini digunakan  karena tidak semua perusahan properti dan realesttae 

menerbitkan laporan keuangan dan ringksan kinerja setiap tahunnya. Kriteria-

kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan properti dan 

realestate yang telah menerbitkan laporan keuangan, dan ringkasan kinerja selama 

periode 2008-2011 berturut-turut yang dipublikasikan melalui www.idx.co.id dan 

atau website resmi perusahaan. 

3.3 Variabel Penelitian  

3.3.1 Variabel Terikat 

Dalam penelitian ini definisi dan proksi variabel dependen adalah sebagai berikut: 

1. Nilai perusahaan 

 Nilai perusahaan  nilai perusahaan merupakan  nilai pasar atas surat 

berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar (Keown dkk, 2001:249), 

nilai perusahaan yang dapat memberikan kemakmuran bagi pemegang saham 

secara maksimum, apabila harga saham perusahaan meningkat, maka semakin 
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tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula kemakmuran pemegang saham 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusumajaya, 2011 dan Artini dan 

Puspitaningsih, 2011 variabel nilai pasar perusahaan dapat diukur dengan  Price 

Book value (PBV). Rasio ini menggambarkan seberapa besar pasar menghargai 

nilai buku saham suatu perusahaan PBV digunakan untuk mengukur nilai yang 

diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan perusahaan properti dan 

realestate di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2008-2011 (Artini dan 

Puspitaningsih, 2011:69). 

3.3.2 Variabel Bebas 

Dalam penelitian ini definisi dan proksi variabel dependen adalah sebagai berikut: 

1. Struktur Modal (Capital structure) 

Struktur modal adalah kombinasi utang, saham preferen dan saham ekuitas 

yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan modal (Brigham dan Houston, 

2006:6), yang proksinya adalah Debt Equity Ratio (DER). Debt to Equity Ratio 

(DER) merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam 

pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal perusahaan untuk 

memenuhi seluruh kewajibanya 

2. Profitabilitas (Profitability) 

Profitability menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dan tingkat efisiensi operasional dan efisiensi dalam penggunaan 

harta yang dimilikinya seperti dikemukakan oleh (Chen dalam Mas’ud, 

2008:89). Variabel ini diukur dengan menggunakan rasio Return on Asset 

(ROA). ROA menunjukkan hubungan antara tingkat keuntungan yang 
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dihasilkan manajemen atas dana yang ditanam baik oleh pemegang saham 

maupun kreditor 

3. Struktur aktiva (Asset structure)  

Struktur aktiva merupakan sebagian dari jumlah aset yang dapat dijadikan 

jaminan (coleteral value of asset) (Seftiane dan Handayani 2011:47). 

 
  

4. Ukuran perusahaan (Size) 

Size merupakan ukuran perusahaan yakni cerminan dari besarnya kekayaan 

perusahaan (Fraser dalam Mas’ud, 2008:89) yang dapat dihitung menggunakan 

rumus : Size = Log Asset  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

dokumentasi, maksudnya adalah bahwa data yang dikumpulkan tersebut melalui 

laporan keuangan dan  ringkasan kinerja  yang telah dipublikasikan melalui 

website resmi perusahaan dan www.idx.co.id yang berhubungan dengan obyek 

yang diteliti.  

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan grafik dengan 

membuat rataan hitung setiap variabel, kemudian dari grafik tersebut dijelaskan 

tren rataan hitung setip variabel dalam penelitian ini. Tren perubahan proksi setiap 

variabel dijelaskan setiap tahun beserta besaran perubahan tren tersebut. Analisis 

ini dilakukan untuk mengetahui perubahan setiap proksi pada penelitian. 
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3.5.2 Analisis Data (Kausalitas) 

 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif. 

Dengan demikian penelitian ini menggunakan pengukuran yang dapat dihitung 

atau pengukuran yang melibatkan jumlah satuan tertentu atau dinyatakan dengan 

angka-angka. Analisis ini meliputi pengorganisasian data, pengolahan data, dan 

penemuan hasil. Software yang digunakan dalam penelitian ini adalah AMOS 

dengan regresi linier berganda.  Sementara itu Program AMOS digunakan karena 

mempunyai kemampuan untuk:   

1) Memperkirakan koefisien yang tidak diketahui dari persamaan struktural 

linear.  

2) Mencakup model yang memuat variabel-variabel terobservasi.  

3) Memuat pengukuran kesalahan (eror) baik pada variabel dependen maupun 

independen.  

4) Mengukur efek langsung dan tak langsung dari variabel dependen dan 

independen.  

5) Memuat hubungan sebab akibat yang timbal balik, bersamaan (simultaneity), 

dan interdependensi. 

 Langkah-langkah dalam membuat  pemodelan yang lengkap dengan 

menggunakan analisis regresi dengan Amos adalah :  

1. Pengembangan Model Berbasis Teoritis 

 Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengembangkan sebuah 

model penelitian dengan dukungan teori yang kuat melalui berbagai telaah 
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pustaka dari sumber-sumber ilmiah yang  berhubungan dengan model yang 

sedang dikembangkan. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chen dan Chen, 2011; 

Kusumajaya, 2011; Arini dan Puspitsningsih, 2011; Chandra, 2007 dll struktur 

modal dapat dipandang sebagai salah satu proksi yang mempengaruhi nilai 

perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Seftiane dan Handayani, 2011; 

Kesuma, 2009; Mas’ud, 2008, Firnanti, 2011; Werdiniarti, 2007; Adinugroho 

dan Delisandri, 2012; Nugroho, 2006; Kartika, 2009; Joni dan Lina, 2010 

menyatakan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, serta struktur aset 

mempengaruhi struktur modal.  

2. Pengembangan Diagram Alur (Path Diagram) 

 Pada langkah kedua, model teoritis yang telah dibangun pada langkah 

pertama akan digambarkan pada sebuah diagram path untuk memudahkan 

peneliti untuk menguji kausalitas antar variabel. Sedemikian jauh bahwa 

bentuk hubungan kausalitas biasanya digambarkan dalam persamaan. 

 Disini akan ditentukan alur sebab akibat dari variabel yang akan dipakai 

dan atas dasar itu variabel-variabel untuk mengukur variabel itu akan dicari 

(Ferdinand, 2002:40). Dalam diagram alur, hubungan antar variabel 

ditunjukkan melalui anak panah. Anak panah yang lurus menunjukkan 

hubungan kausalitas langsung antara satu variabel dengan variabel yang lain. 

Garis lengkung antar variabel dengan anak panah pada setiap ujungnya 

menunjukkan korelasi antar variabel. Variabel-variabel yang dibangun dalam  



31 
 

 
 

diagram alur dibedakan menjadi dua kelompok yaitu eksogen  dan endogen 

yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Variabel Eksogen  

Variabel eksogen dikenal sebagai “source variables” atau “independent 

variables” yang tidak diprediksi oleh variabel yang lain dalam model. Variabel 

eksogen adalah variabel yang dituju oleh garis dengan satu ujung panah. 

Variabel eksogen yang pertama adalah variabel terobservasi yaitu profitabilitas 

yang diukur melalui variabel (ROA) yang dipostulasikan mempunyai 

hubungan positif terhadap struktur modal yang dinyatakan sebagai variabel 

terobservasi.  

Variabel eksogen yang kedua adalah sebuah variabel terobservasi yaitu struktur 

aktiva  yang diukur melalui sebuah variabel tunggal SA yang dipostulasikan 

mempunyai hubungan positif terhadap struktur modal.  

Variabel eksogen yang ketiga adalah sebuah variabel terobservasi yaitu ukuran 

perusahaan (Size) yang diukur melalui sebuah variabel tunggal size yang 

dipostulasikan mempunyai hubungan positif terhadap struktur modal.  

2. Variabel Endogen 

Variabel endogen adalah faktor-faktor yang diprediksi oleh satu atau beberapa 

variabel. Variabel endogen dapat memprediksi satu atau beberapa variabel 

endogen yang lain, tetapi variabel eksogen hanya dapat berhubungan kausal 

dengan variabel endogen.   

Variabel endogen yang pertama adalah sebuah variabel terobservasi mengenai 

struktur modal (DER) yang dipenagaruhi oleh profitabilitas (ROA), struktur 
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aktiva (SA), dan ukuran perusahaan (SIZE) dan variabel ini dipostulasikan 

mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan (PBV). 

Variabel endogen yang kedua sebuah terobservasi variabel mengenai nilai 

perusahaan (PBV) yang dipostulasikan dipengaruhi oleh struktur modal 

perusahaan (DER).  

Pada Gambar 3.1 disajikan diagram alur dari penelitian ini dan Tabel 3.3 

disajikan variabel dan proksinya 

 

Gambar 3.1 Diagram Alur 

Sumber : AMOS 
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Tabel 3.1 

Variabel dan Proksinya 

No Variabel Proksi 
1 Profitabilitas ROA 

2 Struktur Aktiva SA 

3 Ukuran Perusahaan SIZE 

4 Struktur Modal DER 

5 Nilai Perusahaan PBV 

3. Konversi Diagram Alur  ke dalam Persamaan 

Setelah model penelitian dikembangkan dan digambar pada path diagram 

seperti di atas maka langkah berikutnya adalah melakukan konversi spesifikasi 

model ke dalam rangkaian persamaan. Persamaan yang dibangun terdiri dari : 

a. Persamaan-persamaan regresi. Persamaan ini dirumuskan untuk 

menyatakan hubungan kausalitas antar berbagai variabel. Persamaan 

struktural dibangun dengan pedoman sebagai berikut:  

V endogen  =  V eksogen + V endogen + Error. 

Model Persamaan Regresi 

 

 

 

 

b. Persamaan spesifikasi model pengukuran (meassurement model). Pada 

spesifikasi ini ditentukan variabel  mana mengukur variabel mana, serta 

menentukan serangkaian matriks yang menunjukkan korelasi yang 

dihipotesiskan antar variabel atau variabel. 

Struktur Modal = β1 profitabilitas  +β2 Struktur Aktiva + β3 Ukuran Perusahaan + z1 

Nilai Perusahaan = γ1 struktur modal + z2 
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Tabel 3.2 

Model Persamaaan Error Meassurement 

No Persamaan 

1 DER = λ1 Stuktur Modal + e1 

2 PBV = λ2 Nilai Perusahaan + e2  

 

4. Kemungkinan Munculnya Masalah Identifikasi 

Problem identifikasi pada prinsipnya adalah problem mengenai 

ketidakmampuan dari model yang dikembangkan untuk menghasilkan suatu 

estimasi yang unik. Problem kondisi dimana model yang sedang dikembangkan 

dalam penelitian tidak mampu menghasilkan estimasi yang unik. Problem 

identifikasi dapat muncul melalui gejala-gejala (Ferdinand, 2002:49):   

1. Standard error untuk satu atau beberapa koefisien adalah sangat besar,  

2. Program tidak mampu menghasilkan matrik informasi yang seharusnya 

disajikan,  

3. Muncul angka-angka yang aneh seperti adanya varian error yang negatif,  

4. Munculnya korelasi yang sangat tinggi antar koefisien estimasi yang  

didapat. 

5. Evaluasi Kriteria Goodness-of-fit 

Pada langkah ini model dievaluasi, melalui telaah terhadap berbagai kriteria 

goodness-of-fit, untuk itu tindakan pertama yang dilakukan adalah 

mengevaluasi apakah data yang digunakan dapat memenuhi asumsi AMOS. 

Bila asumsi ini dapat dipenuhi maka model dapat diuji beberapa uji dibawah 

ini : 
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1. Ukuran sampel minimum adalah sebanyak 100. 

2. Sebaran data harus dianalisis untuk melihat apakah asumsi normalitas 

dipenuhi. Normalitas dapat diuji melalui gambar histogram data. Uji 

linearitas dapat dilakukan melalui  scatterplots dari data yaitu dengan 

memilih pasangan data dan dilihat pola penyebarannya untuk menduga ada 

tidaknya linearitas.  

3. Outliers, yang merupakan observasi dengan nilai-nilai ekstrim baik secara 

univariat maupun multivariat yang muncul karena kombinasi karakteristik 

unik yang dimilikinya dan terlihat  sangat jauh berbeda dari observasi-

observasi lainnya.     

4. Mendeteksi multikolinearitas dan singularitas dari determinan matriks 

kovarians. Nilai determinan matriks kovarians yang sangat kecil 

memberikan indikasi adanya problem  multikolineritas atau singularitas. 

Treatment yang dilakukan adalah dengan  mengeluarkan variabel yang 

menyebabkan multikolineritas atau singularitas tersebut. 

a. Uji kesesuaian dan uji statistik 

Index yang dapat digunakan untuk menguji kesesuaian statistik dengan 

menggunakan software AMOS antara lain adalah : 

1. χ2 chi-square statistic, dimana model dipandang baik atau memuaskan bila 

nilai chi-square-nya rendah. Semakin kecil nilai χ2 semakin baik model itu 

dan diterima berdasarkan probabilitas dengan cut off value sebesar p > 0.005 

atau   p > 0.10   
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2. RMSEA (The Root Mean Square Error of Approximation), yang 

menunjukkan goodness of fit yang dapat diharapkan bila model diestimasi 

dalam populasi. Nilai RMSEA yang lebih kecil atau sama dengan 0.08 

merupakan indeks untuk dapat  diterimanya model yang menunjukkan 

sebuah close fit dari model itu berdasar degree of freedom.  

3. GFI (Goodness of Fit Index) adalah ukuran non statistikal yang mempunyai 

rentang nilai antara 0 (poorB fit) hingga 1.0 (perfect fit). Nilai yang tinggi 

dalam indeks ini menunjukkan suatu better fit.    

4. AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) dimana tingkat penerimaan yang 

direkomendasikan adalah bila AGFI  mempunyai nilai sama dengan atau 

lebih besar dari 0.90.  

5. CMIN/DF adalah The Minimum Sample Discrepancy Function yang dibagi 

dengan degree of freedom. CMIN/DF tidak lain adalah statistik chi square, 

χ2 dibagi df-nya disebut χ2 relatif. Bila nilai χ2 relatif kurang dari 2.0 atau 

3.0 adalah indikasi dari acceptable fit antara model dan data.  

6. TLI (Tucker Lewis Index) merupakan  incremental index yang 

membandingkan sebuah model yang diuji terhadap sebuah baseline model, 

dimana nilai yang direkomendasikan sebagai acuan untuk diterimanya 

sebuah model adalah ≥ 0.95 dan nilai yang mendekati 1 menunjukkan a very 

good fit.  

7. CFI (Comparative Fit Index), yang bila mendekati 1, mengindikasikan 

tingkat  fit yang paling tinggi. Nilai yang direkomendasikan adalah CFI  ≥ 

0.95. 
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Tabel 3.3 

Goodness Of Fit Index 

Gooness-Of-Fit index Cut off Value 
χ2 Chi Square χ2 Hitung < χ2 Tabel 

Significance Probability  ≥ 0.05  
RMSEA  ≤ 0.08  

GFI  ≥ 0.90  
AGFI  ≥ 0.90  

CMIN/DF  ≤ 2.00  
TLI  ≥ 0.95  
CFI  ≥ 0.95 

Sumber : Ghozali, 2011 

6. Uji Hipotesis   

 Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan teknik analisis regresi 

dengan menggunakan AMOS. Uji hipotesis dilakukan dengan melihat kuatnya  

variabel-variabel eksogen yang mempengaruhi variabel endogen. Hal ini dapat 

dilihat pada Regression Weight yang dihasilkan oleh model. Critical ratio  adalah 

identik dengan t-hitung dalam analisis regresi. Nilai Critical Ratio  >2.0 

menunjukan bahwa variabel-variabel itu secara signifikan mempengaruhi 

variabel endogen. (Ferdinand, 2002:132). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Deskripsi data merupakan indentifikasi atau penggambaran terhadap data 

yang diolah dan diuji dalam penelitian ini. Data yang diperoleh merupakan data 

keuangan (data skunder) yang bersumber dari laporan keuangan dan ringkasan 

kinerja  yang diterbitkan  secara resmi melalui www.idx.co.id dan website resmi 

perusahaan. Objek penelitian merupakan semua perusahaan properti dan 

realestate yang telah listing di BEI, namun perusahaan yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini harus memenuhi berbagai kriteria agara dikatakan layak 

sebagai sampel penelitian. Kriteria yang diterapkan adalah perusahaan yang 

selama 4 tahun berturut-turut melantai di BEI menerbitakan laporan keuangan, 

dan ringkasan kinerja.   

4.1.1 Deskripsi Variabel Eksogen dan Endogen 

4.1.1.1 Profitabilitas (ROA) 

 Rata-rata nilai ROA perusahaan properti dan realsetate dari tahun 2008-

2011 secara umum memiliki tren positif. Meskipun pada tahun 2011 ROA 

perusahaan mengalami penurunan namun, penurunan tersebut tidak terlalu 

ekstrim. Dari gambar 4.1 juga dapat dijelaskan bahwa  tingkat profitabilitas 

perusahaan properti dan realestate memiliki tren yang positif artinya, kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam periode 2008-2011 

baik,kinerja peusahaan perusahaan dalam periode ini juga dapat dikatakan baik.  
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Gambar 4.1 Rata-rata ROA Perusahaan Properti dan Realestate 

Sumber : Ringkasan Kinerja Perusahaan (diolah) 

4.1.1.2 Struktur Aktiva (SA) 

 Rasio struktur aktiva perusahaan properti dan realestate cenderung 

menurun dari tahun-ketahun. Adapun gambar grafik struktur aktiva adalah sebagai 

berikut : 

 
Gambar 4.2 Rata-rata SA Properti dan Realestate 

Sumber : Laporan Keuangan 2008-2011 (diolah) 

 Rata-rata struktur aktiva (SA) perusahaan properti dan realestate secara 

umum memiliki tren negatif dari kurun waktu 2008-2011, meskipun pada kurun 

waktu 2010-2011 rata-rata SA menunjukkan kenaikan namun kenaikan tersebut 

relatif kecil (0,05) jika dibanding dengan penurunan yang telah dialami sejak 
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tahun 2008. Berdasarkan  gambar 4.2 juga dapat dijelaskan bahwa komposisi 

aktiva tetap dibandingkan dengan keseluruhan aktiva (total aktiva) mengalami 

penuruan dari tahun 2008-2011.  

4.1.1.3 Ukuran Perusahaan (SIZE) 

 Ukuran  perusahaan properti dan realestate cenderung fluktuatif dari 

tahun-ketahun. Adapun gambar grafik ukuran perusahaan (Size) adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 4.3 Rata-rata SIZE Properti dan Realestate 

Sumber : Laporan Keuangan 2008-2011 (diolah) 

 Selama periode 2008-2010 rata-rata ukuran perusahaan mengalami 

peningkatan dari tahun-ketahun. Berbeda halnya dengan kurun waktu 

sebelumnya, pada kurun waktu 2011 rasio ukuran perusahaan mengalami 

penurunan yang cukup tajam bahkan rasio ukuran perusahaan lebih kecil dari pada 

rasio tahun 2008. Hal lain yang dapat di deskripsikan adalah aset perusahaan pada 

tahun 2008-2010 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sementara pada 

tahun 2011 aset perusahaan mengalami penurunan yang cukup besar, asumsi ini 
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muncul karena pengukuran nilai ukuran perusahaan berdasarkan aset perusahaan. 

Ukuran perusahaan  dapat juga digunakan sebagai sebagai indicator pencapaian 

operasi lancar dan pengendalian persediaan, maka dapat diasumsikan bahwa 

pencapaian operasi lancar dan proses pengendalian perusahaan pada tahun 2011 

lebih sulit dilakukan dibanding dengan kurun waktu 2008-2010. 

4.1.1.4 Struktur Modal (DER) 

 Rata-rata DER selama kurun wakti 2008-2011 cenderung fluktuatif. 

Adapun gambar grafik DER perusahaan properti dan realestate dijelaskan pada 

gambar 4.4 sebagai berikut : 

 
Gambar 4.4 Rata-rata DER Properti dan Realestate 

Sumber : Ringkasan Kinerja Perusahaan (diolah) 

 Secara umum rata-rata DER perusahaan properti dan realestate mengalami 

fluktuasi dari tahun 2008-2011. Pada tahun 2009 rata-rata DER mengalami 

kenaikan sementara pada 2010 rata-rata DER mengalami penuruanan yang sangat 

tajam, bahkan nilai rata-rata DER lebih kecil dari pada 2008. Seperti halnya pada 

tahun 2009 rata-rata DER mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2011, 

secara umum tren DER dapat dikatakan positif karena mampu mencetak kenaikan 
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setiap tahun. Mengingat DER merupakan rasio pengungkit (laverage) maka dapat 

disimpulkan bahwa proporsi hutang dibandingkan dengan total modal perusahaan  

properti dan realestate dari tahun-ketahun mengalami kenaikan. 

4.1.1.5 Nilai Perusahaan (PBV) 

  Rata-rata perubahan PBV dari tahun-ketahun cenderung mengalami 

kenaikan atau memiliki tren yang positif. Adapun gambar grafik perubahan PBV 

dijelaskan dalam gambar 4.5 berikut : 

 

Gambar 4.5 Rata-rata PBV Properti dan Realestate 

Sumber : Ringkasan Kinerja Perusahaan (diolah) 

 Secara umum rata-rata PBV perusahaan properti dan realestate mengalami 

kenaian dari tahun-ketahuan atau dengan kata lain PBV perusahaan sektor ini 

memiliki tren positif dari tahun-ketahuan. Pada tahun 2008 hingga 2009 kenaikan 

PBV masih relatif kecil namun pada kurun waktu 2009 sampai 2010, PBV 

perusahaan properti dan realestate mengalami kenaikan yang cukup signifikan, 

sementara pada tahun terakhir juga terjadi kenaikan nilai PBV tidak terlalu besar.  

Hal lain yang dapat dijelaskan adalah naiknya apresiasi investor akan nalai buku  
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perusahaan, selain itu investor juga semakin percaya akan cerahnya prospek 

perusahaan di masa yang akan datang.  

4.2 Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

menggunakan AMOS 21. Langkah-langkah dalam analisis menggunakan regresi 

AMOS adalah sebagai berikut :  

4.2.1 Uji Asumsi  

 Estimasi parameter dalam regres idengan menggunakan AMOS umumnya 

berdasarkan pada metode Maximum Likehood (ML). Metode Maximum Likehood 

menghendaki adanya asumsi-asumsi yang harus dipenuhi diantaranya : 

4.2.1.1 Uji Normalitas 

 AMOS menyaratkan data  memiliki distribusi normal, agar hasil analisis 

tidak menjadi bias, sehingga diperlukan uji normalitas data. Uji normalitas 

dilakukan dengan menggunakan kriteria critical ratio kurtosis value sebesar ±2,58 

pada tingkat signifikansi 0.01. Data dapat disimpulkan mempunyai distribusi 

normal jika nilai critical ratio kurtosis value<2,58 (Ghozali, 2011:226). 

 Pengujian normalitas data disajikan seperti pada tabel  Tabel 4.3 yang 

menunjukan tidak adanya data yang menyimpang dari uji normalitas untuk setiap 

indikator, yang tercermin dari nilai CR dari skewness dan kurtosis pada penelitian 

ini, berikut ini adalah tabel assessmen of normality dari text output AMOS. 
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Tabel 4.1 

Assessment of normality (Group number 1) 

Variable Min max Skew c.r. kurtosis c.r. 

SIZE 2,170 2,618 -,937 -3,865 -,272 -,561 

SA -6,908 ,473 -,359 -1,481 -,733 -1,511 

ROA -1,966 3,913 -1,568 -6,466 2,972 6,128 

DER -2,996 1,800 -,728 -3,003 ,509 1,049 

PBV -2,040 2,395 ,355 1,462 ,229 ,471 

Multivariate  1,416 ,855 

Sumber : Output  AMOS 

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat masih terdapat beberapa niai CR yang berada 

diatas kisaran ±2,58, namun semua nilai dari skewnes dan kurtosis semua variabel 

berada  dibawah kisaran ±2,58, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran data 

pada penelitian ini berdistribusi normal (Santoso, 2012:93). Asumsi lain yang 

dapat dijadikan acuan adalah bahwa semua nilai p2 pada tabel observation 

farthest from the centroid (lampiran 2) diatas 0,00 maka data dapat dikatakan 

normal. 

4.2.1.2 Evaluasi Multivariate Outlier 

 Outlier merupakan suatu kondisi data yang dikatakan unik yang terlihat 

berbeda dari observasi lainnya dan muncul sebagai niali ekstrim, baik untuk 

sebuah variabel tinggal maupun variabel kombinasi (Hair et al dalam Ghozali, 

2011:227). Deteksi terhadap multivariate outlier dilakukan dengan 

memperhatikan nilai mahalabonis distance. Kriteria yang digunakan adalah 

berdasarkan nilai Chi-Square pada derajad kebebasan 5 yaitu jumlah variabel 

indikator pada tingkat signifikansi p<0,001. Pengujian mahalobis distanse sebagai 
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pada tabel 4.4 menggunakan SPSS 17, namun pada AMOS pengujian 

mahalabonis distance juga dapat dilihat pada tabel Observations farthest from 

the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1) yang terlampir pada 

penelitian ini. Berikut ini adalah tabel mahalabonis distance : 

Tabel 4.2 

Mahalabonis Distance 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 16.3595 104.1797 72.6765 9.74978 136

Std. Predicted Value -5.776 3.231 .000 1.000 136

Standard Error of Predicted 

Value 
3.866 33.809 7.314 4.680 136

Adjusted Predicted Value 8.2969 113.9219 72.0131 10.88208 136

Residual -7.35204E1 75.37827 .00000 40.52442 136

Std. Residual -1.780 1.825 .000 .981 136

Stud. Residual -1.800 2.386 .007 1.011 136

Deleted Residual -7.51195E1 1.32703E2 .66336 43.52953 136

Stud. Deleted Residual -1.815 2.431 .007 1.015 136

Mahal. Distance .190 89.492 4.963 12.162 136

Cook's Distance .000 .772 .015 .073 136

Centered Leverage Value .001 .663 .037 .090 136

a. Dependent Variable: RESP     
Sumber : Output AMOS 

Dari tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa nilai mahalabonis distance berkisar dari 

0,190 sampai 89,492. Sementara itu perhitungan Chi-Square seperti disajikan 

diatas menunjukkan bahwa mahalabonis distance yang lebih besar dari χ2 (5, 

0,001) = 16,3595 adalah sampel data yang dipandang sebagai outlier multivariate. 

Pada penelitian ini terdapat banyak outlier karena ada beberapa nilai mahalabonis 
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distance>Chi Square. Setelah dilakukan proses normalisasi data dan 

menghilangkan sejumlah outlier maka jumlah data yang diolah adalah sejumlah 

103 data. Proses normalisasi data dilakukan dengan cara menghapus data outleir 

yang mengganggu yang dilakukan sebanyak empat kali berturut-turut sampai 

semua outlier tidak ada lagi.  

4.2.2 Analisis Konversi Diagram Alur 

 Tahapan dalam analisis regresi dengan menggunakan AMOS selanjutnya 

adalah menyusun hubungan kausalitas dengan diagram alur dan menyusun 

persamaaan struktural. Adapun tahapan analisis konversi diagram alur sebagai 

berikut: 

4.2.2.1 Pengembangan Diagram Alur 

 Berdasarkan pengkajian dan pengembangan teori keuangan dengan 

menggunakan sumber skunder dan penelitian terdahulu didapatkan hubungan 

antara konstruk eksogen dan endogen. Hasil pengambaran hubungan antara 

konstruk tersebut dijelaskan dalam diagram alur yang diproses menggunakan 

AMOS 21 sebagai berikut:  

 

Gambar 4.6  Full Model Regresi dengan AMOS 
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4.2.2.2 Konversi Diagram Alur ke Persamaan 

Setelah model penelitian dikembangkan dan digambarkan pada path diagram 

seperti di atas maka langkah berikutnya adalah melakukan konversi spesifikasi 

model kedalam rangkaian persamaan.Persamaan yang dibangun terdiri dari 

Persamaan Regresi 

 

 

 

Keterangan :  

DER : Struktur Modal 

ROA : Profitabilitas 

SA : Struktur Aktiva 

PBV : Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas dapat dijelaskan bahwa semua variabel 

kecuali Size berpengaruh secara positif terhadap variabel endogennya. Pada 

persamaan yang pertama masing-masing nilai β dari variabel adalah 0,04 pada 

ROA, 0,24 pada SA dan -0,9 pada Size, hal tersebut mengindikasikan semakin 

besar nilai profitabilitas dan struktur aktiva akan berpengaruh positif terhadap 

struktur modal sementara semakin besar ukuran perusahaan akan berdampak 

negatif  pada struktur modal atau menunjukkan hubunggan berlawanan arah.  

 Pada persamaan kedua dapat dijelaskan bahwa nilai β dari DER adalah 

0,045. Hal tersebut mengidikasikan bahwa struktur modal perusahaan yang diukur 

melalui DER akan berpenggaruh positif terhadap nilai perusahaan yang diukur 

DER = 0,04 ROA  + 0,24 SA – 0,9 SIZE + z1 

PBV = 0,45 DER + z2 
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dengan PBV-nya. Semakin besar proporsi hutang pada struktur modal perusahaan 

akan mengakibatkan peningkatan nilai buku perusahaan. 

4.2.2.3 Penilaian Model 

 Penilaian model dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh model yang 

dihipotesiskan sesuai fit atau model tersebut mampu untuk menjelaskan data 

sampel yang ada. Hasil penilaian model dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Pengujian Goodness of fit index 

Goodness of fit 
index 

Cut-of Value Hasil analsis Evaluasi 
model 

χ2 – Chi-square χ2 Hitung < χ2 Tabel 1,975<16,74 Baik 
Probability ≥ 0.05 0,16 Baik 

RMSEA ≤ 0.08 0,098 Cukup Baik 

GFI ≥ 0.90 0,992 Baik 

AGFI ≥ 0.90 0,886 Cukup baik 

CMIN/DF ≤ 2.00 1,975 Baik 

TLI ≥ 0.95 0,832 Cukup Baik 

CFI ≥ 0.95 0,983 Baik 

Sumber : Output  AMOS 

Uji   kriteria model menunjukan bahwa model ini sesuai dengan data atau 

fit terhadap data yang tersedia seperti terlihat pada tingkat signifikansi terhadap 

chi-square model sebesar 1,975. 

4.2.3 Pengujian Hipotesis 

  Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang 

diajukan pada Bab II. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menganalisis nilai 



49 
 

 
 

C.R dan nilai P hasil pengolahan data seperti pada Tabel 4.3, lalu dibandingkan 

dengan batasan statistik yang disyaratkan, yaitu diatas 2,0 untuk nilai CR dan 

dibawah 0,05 untuk nilai P. Apabila  hasil olah data menunjukkan nilai yang 

memenuhi syarat tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan dapat 

diterima. Selanjutnya pembahasan mengenai pengujian hipotesis akan dilakukan 

secara bertahap sesuai dengan urutan hipotesis yang telah diajukan. Hasil 

pengujian dengan  program IBM SPSS AMOS 21 secara ringkas dapat dilihat 

pada tabel 4.6 berikut ini: 

Tabel 4.4 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Hasil 

DER  <‐‐‐  ROA  ,036 ,008 4,672 *** Diterima 

DER  <‐‐‐  SA  ,238 ,395 ,603 ,546 Ditolak 

DER  <‐‐‐  SIZE  ‐,086 ,052 ‐1,666 ,096 Ditolak 

PBV  <‐‐‐  ROA  ,019 ,038 ,488 ,625 Ditolak 

PBV  <‐‐‐  DER ,449 ,131 3,429 *** Diterima 

 Sumber : Output  AMOS 

1. Hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah Profitabilitas (ROA) berpengaruh 

positif signifikan terhadap struktur modal (DER). Dari pengolahan data 

diketahui bahwa nilai CR pada hubungan profitabilitas dngan struktur 

modal. Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai C.R adalah 4,672, 

sementara nilai probabilitasnya adalah <001. Kedua nilai tersebut 
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menunjukkan bahwa nilai CR>2,00 dan P<0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima.  

2. Hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah struktur aktiva (SA) berpengaruh 

positif signifikan terhadap struktur modal (DER). Dari penolahan data 

diketahui bahwa nilai CR pada hubungan struktur aktiva dengan struktur 

modal. Pada tabel 4.4 diperoleh nilai CR 0,603 sementara nilai 

probabilitasnya 0,546. Dari kedua nilai diatas dapat dijelaskan bahwa 

CR<2,00 dan nilai P>0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 

ditolak.  

3. Hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (SIZE) 

berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal (DER). Dari 

penolahan data diketahui bahwa nilai CR pada hubungan ukuran 

perusahaan  dngan struktur modal. Pada tabel 4.4 diperoleh nilai CR -1,66 

sementara nilai probabilitasnya 0,096. Dari kedua nilai diats dapat 

dijelaskan bahwa CR<2,00 dan nilai P>0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa hipoteisis 3 ditolak.  

4. Hipotesis 4 dalam penelitian ini adalah Struktur Modal (DER) 

berpengaruh positif signifikian terhadap nilai perusahaan. Dari pengolahan 

data diketahui bahwa nilai CR pada hubungan struktur modal dengan nilai 

perusahaan. Pada tabel 4.4 diperoleh nilai CR adalah 3,429 sementara 

probabilitasnya <0,01. Kedua nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai 

CR>2,00 dan P<0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 

diterima 
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4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Struktur Modal 

 Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap struktur modal. Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan untuk mengukur tingkat 

operasional dan tingkat efisiensi penggunaan harta (Chen dan Deesomsak dalam 

Mas’ud, 2008:89). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Variabel 

profitabilitas diukur melalui ROA sementara struktur modal diukur melalui DER.  

 Hasil penelitian ini mengindikasikan semakin besar ROA maka semakin 

bertambah besar pula DER perusahaan. Hasil penelitian diatas menunjukkan 

bahwa dengan meningkatnya ROA akan meningkatkan daya tarik pihak eksternal 

(investor dan kreditor), dan jika kreditor semakin tertarik untuk menanamkan 

dananya ke dalam perusahaan, sangat dimungkinkan DER juga semakin 

meningkat. Kesimpulan lain yang dapat dijelaskan adalah semakin profitable 

perusahaan maka komposisi hutang dalam struktur modal perusahaan akan 

semakin besar. Hasil penelitian ini konsisten dengan (Hadinugroho dan 

Delisandri, 2012:59; Werdiniarti, 2007:60) yang menyatakan bahwa tingkat 

profitabilitas perusahaaan yang diukur melalui ROA akan berpengaruh positif 

signifikan terhadap struktur modal perusahaan yang dijelaskan oleh DER. Hasil 

penelitian yang tidak konsisten dengan penelitian hasil penelitian ini adalah 

(Sukonugroho, 2006:69; Kartika, 2009:114; Joni dan Lina, 2010:94, Firnanti, 
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2011:126; Chen dan Chen, 2011:10979) yang memperoleh hasil negatif pada 

pengujian variabel ROA dengan DER. 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan properti dan realestate maka akan 

semakin meningkatkan tingkat kepercayaan pihak eksternal (kreditor) untuk 

meminjamkan dananya kepada perusahaan. Semakin meningkatnya tingkat 

kepercayaan kreditor maka akan memudahkan perusahaan dalam mendapatkan 

hutang, singkatnya akan meningkatkan DER dari perusahaan yang bersangkutan.  

4.3.2 Pengaruh Struktur Aktiva Terhadap Struktur Modal 

 Hipotesis kedua penelitian ini adalah struktur aktiva berpengaruh positif 

signifikan terhadap struktut aktiva. Struktur aktiva merupakan sebagian dari 

jumlah asset yang dapat dijadikan jaminan (coleteral value of asset) (Seftiane dan 

Handayani 2011:47). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur aktiva 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal, variabel struktur 

aktiva dilambangkan dengan SA sementara itu struktur modal dalam penelitian ini 

dijelaskan oleh DER perusahaan.  

 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa bertambah atau 

berkurangnya proporsi aktiva tetap atas total aktiva perusahaan tidak akan 

berpengaruh terhadap hutang perusahaan atas modalnya, artinya pertambahan 

maupun pengurangan aktiva tetap tidak berpengaruh apapun terhadap perolehan 

dana yang berasal dari hutang. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho, 2006:72) dimana hasil tersebut adalah 

struktur aktiva berpengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal yang 
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diukur dari nilai DER-nya. Hasil penelitian yang tidak konsisten dengan 

penelitian hasil penelitian ini adalah (Seftianne dan Hadayani, 2011:53; Chen dan 

Chen, 2011:10978) yang memperoleh hasil negatif signifikan pada pengujian 

variabel SA dengan DER, sementara itu  (Nugroho dan Delisanri, 2012:66 ; 

Kartika, 2009:114, Joni dan Lina, 2010:94) memperoleh hasil positif signifikan 

pada pengujian kedua variabel tersebut. 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka dapat dianalisis penyebab 

tidak adanya signifikansi antara variabel struktur aktiva dan struktur modal. Salah 

satu penyebab yang dapat dijelaskan adalah perusahaan struktur aktiva perusahaan 

properti dan realestate bersifat padat modal (capital intensive) maka yang 

diutamakan dalam pendanaan perusahaan adalah equity financing, artinya modal 

pinjaman hanya merupakan pelengkap terutama untuk memenuhi kebutuhan dana 

bagi modal kerja (Mas’ud, 2008:85).   

4.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal  

 Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan 

berpenagruh posistif signifikan terhadap struktur modal. (Fraser dalam Mas’ud, 

2008:89) ukuran perusahaan (Size) yakni gambaran kemapuan finansial 

perusahaan dalam suatu periode. Ukuran perusahaan tertentu dapat dijadikan 

sebagai indikator yang menggambarkan tingkat resiko bagi investor untuk 

melaukan investasi pada perusahaan tersebut (Joni dan Lina, 2010:86). Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan  berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Dalam penelitian ini struktur 
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modal diukur berdasarkan asetnya sementara struktur modal diukur berdasarkan 

DER perusahaan yang bersangkutan.  

 Dari hasil pengujian hipotesis dapat dijelaskan bahwa ukuran perusahaan 

tidak akan mempengaruhi keputusan kreditor dalam memberikan kredit terhadap 

perusahaan properti dan realestate, asumsi tersebur didapat karena struktur modal 

perusahaan diukur dari DER perusahaan yang bersangkutan. Hal lain yang dapat 

dijelaskan adalah bertambah atau berkurangnya keseluruhan aset perusahaan tidak 

akan berdampak terhadap komposisi hutang perusahaan dibanding dengan ekuitas 

perusahaan tersebut. Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Firnanti, 2011:126;Joni dan Lina, 2011:94; Werdiniarti, 2007:63) 

yang juga memperoleh hasil pengujian yang tidak signifikan berpengaruh antara 

ukuran perusahaan dan struktur modalnya. Hasil penelitian yang tidak konsisten 

dengan penelitian hasil penelitian ini adalah (Kartika,2009: 114, Seftianne dan 

Hadayani, 2011: 52; Chen dan Chen, 2011:10978) yang memperoleh hasil 

hubungan positif signifikan pada pengujian antara variabel ukuran perusahaan 

terahadap DER perusahaan properti dan realestate.  

 Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan 

yang ditinjau dari asetnya tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini 

terjadi karena perusahaan properti dan realestate lebih memilih menggunkan 

pendanaan dari internal perusahaan seperti halnya yang dijelaskan oleh pecking 

order theory. Penjelasan lain yang diperoleh adalah semakin besar ukuran 

perusahaan maka semakin konservatif perusahaan dalam memilih pendanaan dari 

eksternal 
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4.3.4 Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan  

 Hipotesis keempat penelitian ini adalah struktur modal berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan  nilai merupakan  nilai 

pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar (Keown 

dkk, 2001:249). Sementara itu struktur modal adalah kombinasi utang, saham 

preferen dan saham ekuitas yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan 

modal (Brigham dan Houston, 2006:6). Dalam penelitian ini nilai perusahaan 

dijelaskan oleh nilai PBV-nya sementara struktur modal dijelaskan oleh nilai 

DER-nya. Hasil dari pengujian indikator tersebut menunjukkan bahwa struktur 

modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 Beerdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan bahwa berubahnya 

nilai hutang atas ekuitas perusahaan akan berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai pasar atas surat berharga perusahaan, semakin besar nilai struktur modal 

(DER) akan mengakibatkan bertambanya nilai perusahaan (PBV). Hasil penelitian 

ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusumajaya, 2011:91) yang 

menyatakan adanya hubungan positif antara struktur modal yang diukur melalui 

DER dan nilai perusahaan yang diukur dengan PBV. Hasil penelitian yang tidak 

konsisten dengan penelitian hasil penelitian ini adalah (Tedy Chandra, 2007:205; 

Chen dan Chen, 2011:10979) yang memperoleh hasil hubungan negatif signifikan 

pada pengujian DER terhadap PBV, sementara (Artini dan Puspitaningsih 

2011:72) menyatakan tidak adanya hubungan antara DER terhadap PBV atau 

DER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PBV.  
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 Hasil pengujian hipotesis keempat memberikan implikasi kebijakan 

penggunaan hutang dalam struktur modal memberikan suatu sinyal atau tanda 

bagi investor dengan kebijakan dana yang diterapkan perusahaan melalui hutang 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan tersebut. Sesuai dengan trade off theory 

bahwa  struktur modal berada di titik optimal maka setiap penambahan hutang kan 

meningkatkan nilai perusahaan sebaliknya, setiap jika posisi struktur modal 

berada di atas titik optimal maka setiap penambahan hutang akan menurunkan 

nilai perusahaan artinya pada industri properti dan realestate di Indonesia 

komposisi struktur modalnya belum mencapai titik optimal sehingga penambahan 

hutang dapat meningkatkan nilai perusahaan.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN  

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka kesimpulan 

yang diperoleh adalah :  

1. Profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap struktur modal perusahaan. 

Hal tersebut dapat dilihat dari nilai C.R. 4,672 > 2,00 maka semakin tinggi 

nilai profitabilitas perusahaan akan mengakibatkan semakin tingginya nilai 

DER perusahaan properti dan realestate.  

2. Struktur aktiva berpengaruh tidak signifikan terhadap striktur modal 

perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai C.R. 0,603 < 2,00 maka tinggi 

atau rendanya nilai rasio struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap DER 

perusahaan properti dan realestate. 

3. Ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap struktur modal 

perusahaan Hal tersebut dapat dilihat dari nilai C.R. -1,66 < 2,00 maka besar 

kesilnya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap DER perusahaan 

properti dan realestate. 

4. Struktur modal berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan Hal 

tersebut dapat dilihat dari nilai C.R. 3,429 > 2,00 maka semakin tinggi nilai 

DER perusahaan akan mengakibatkan semakin tingginya nilai PBV perusahaan 

properti dan realestate. 
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5.2 SARAN  

Berdasarkan simpulan diatas, maka disarankan : 

1. Bagi penelitian selanjutnya 

Pada penelitian selanjutnya peneliti lebih baik menambah jumlah sampel 
penelitian karena pada penelitian ini data yang ada memiliki banyak outlier 
sehingga sampel yang diuji dapat dikatakan terbatas karena mendekati 100 
sampel saja. Penambahan variabel juga dapat dilakukan, mengingat dalam 
penelitian ini variabel eksognnya hanya berjumlah tiga.  

2. Bagi emiten  

a. Karena profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap DER maka dalam 

menentukan struktur modalnya perusahaan harus melihat tingkat profitabilitas 

yang dicapai pada tahun sebelumnya agar perusahaan dapat memetakan 

besaran hutang yang bisa didapat sebagai sumber permodalannya.   

b. Berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa struktur modal 

berpengaruh positif dan  signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur 

dengan price book value, maka sebaiknya perusahaan dalam menentukan 

struktur modalnya  sebagian besar  dibiayai dengan hutang (sampai titik 

terntentu), dengan adanya  hutang perusahaan akan mendapatkan 

penghematan atas pajak, akan tetapi penggunaan hutang yang terlalu besar 

juga akan menyebabkan perusahaan  akan semakin terbebani dalam 

pembayaran beban bunga sehingga akan menimbulkan risiko kebangkrutan 

yang semakin tinggi. Sejauh manfaat  lebih besar, tambahan hutang masih 

diperkenankan. Apabila pengorbanan  karena penggunaan hutang sudah lebih 

besar, maka tambahan hutang sudah tidak diperbolehkan. Asumsi lain yang 

muncul adalah karena struktur modal bepengaruh terhadap nilai perusahaan 
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maka perusahaan harus mengendalikan tingkat hutang dalam struktur 

modalnya karena DER menjadi salah  satu indikator penting dalam keputusan 

beli investor pada sekuritas perusahaan.  

3. Bagi investor 

a. Nilai profitabilitas mempengaruhi kebijakan hutang perusahaan, dengan 

tingkat profitabilitas yang baik maka emiten akan lebih mudah mendapatkan 

sumber modal dari hutang. Investor dapat menganalisis profitabilitas 

perusahaan sebagai salah satu indikator keputusan investasi dengan 

memperhatikan nilai ROA perusahaan tersebut. Nilai ROA yang tinggi akan 

berimbas pada tingginya nilai DER perusahaan, nilai DER yang tinggi akan 

mengakibatkan risiko kebangkrutan perusahaan semakin meningkat. 

Profitabilitas yang terlalu tinggi bukan jaminan suatu sekuritas layak untuk 

dibeli, dalam hal ini investor harus jeli dalam menganalisis sekuritas dengan 

nilai profitabilitas pada tingkat tertentu untuk melakukan opsi jual maupun 

beli.  

b. Secara umum berdasarkan hasil penelitian untuk meningkatkan nilai 

perusahaan dapat dilakukan dengan menambah proporsi hutang dalam 

struktur modal. Dalam penentuan keputusan investasi investor dapat 

mempertimbangkan rasio DER (laverage) yang dimiliki perusahaan. Semakin 

tinggi (sampai pada tingkat tertentu) DER dapat memberikan kontribusi atas 

naiknya nilai pasar dari sekuritas, ketika nilai pasar perusahaan lebih tinggi 

dari nilai bukunya maka investor dapat menjual sekuritas, sebaliknya jika 

DER kecil kemudian berimbas pada kecilnya nilai pasar perusahaan dan lebih 
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kecil dari nilai bukunya maka investor dapat mengambil opsi beli pada 

sekuritas tersebut.  
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Lampiran 1 

DAFTAR NAMA PERUSAHAAN SAMPEL PENELITIAN 

No LAMBANG NAMA PERUSAHAAN  
1 ASRI Alam Sutera Realty Tbk.  
2 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk.  
4 BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk.  
5 BKDP Bukit Darmo Property Tbk.  
6 BKSL Sentul City Tbk.  
7 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk.  
8 COWL Cowell Development Tbk.  
9 CTRA Ciputra Development Tbk.  
10 CTRP Ciputra Property Tbk. 
11 CTRS Ciputra Surya Tbk.  
12 DART Duta Anggada Realty Tbk. 
13 DILD Intiland Development Tbk  
14 DUTI Duta Pertiwi Tbk.  
15 ELTY Bakrieland Development Tbk.  
16 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk.  
17 FORU Fortune Indonesia Tbk 
18 GMTD Gowa Makassar Tourism Development Tbk.  
19 JIHD Jakarta International Hotel & Dev. Tbk. 
20 JRPT Jaya Real Property Tbk.  
21 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk.  
22 KPIG Global Land Development Tbk. 
23 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk.  
24 LCGP Laguna Cipta Griya Tbk.  
25 LPCK Lippo Cikarang Tbk. 
26 LPKR Lippo Karawaci Tbk.  
27 MDLN Modernland Realty Ltd. Tbk. 
29 OMRE Indonesia Prima Property Tbk.  
30 PWON Pakuwon Jati Tbk.  
31 PWSI Panca Wiratama Sakti Tbk. 
32 RBMS Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.  
33 RDTX Roda Vivatex Tbk.  
34 SCBD  Danayasa Arthatama Tbk.  
35 SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk. 
36 SMRA Summarecon Agung Tbk.  
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Lampiran 2 

TABEL MAHALABONIS DISTANCE 

Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1) 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 
21 20,633 ,001 ,093 
20 20,063 ,001 ,007 
46 18,709 ,002 ,002 
73 16,356 ,006 ,003 
29 14,807 ,011 ,006 
44 14,490 ,013 ,002 
96 13,896 ,016 ,002 
99 13,449 ,020 ,001 
40 11,267 ,046 ,050 
57 11,017 ,051 ,038 
45 10,671 ,058 ,038 
63 10,127 ,072 ,065 
9 9,788 ,081 ,076 

101 8,812 ,117 ,315 
94 8,621 ,125 ,306 
3 8,521 ,130 ,258 

103 8,415 ,135 ,220 
42 8,245 ,143 ,216 
77 8,225 ,144 ,153 
92 8,011 ,156 ,171 
14 7,898 ,162 ,153 
80 7,889 ,162 ,104 
78 7,793 ,168 ,089 
68 7,674 ,175 ,082 
19 7,404 ,192 ,122 

100 7,323 ,198 ,104 
27 7,169 ,208 ,112 

102 6,451 ,265 ,473 
70 6,200 ,287 ,587 
12 6,184 ,289 ,514 
81 6,084 ,298 ,512 
51 6,041 ,302 ,463 
91 5,972 ,309 ,438 
53 5,735 ,333 ,561 
64 5,567 ,351 ,627 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 
75 5,374 ,372 ,715 
15 5,045 ,410 ,877 
65 5,012 ,414 ,850 
5 4,780 ,443 ,923 

66 4,759 ,446 ,899 
37 4,699 ,454 ,892 
50 4,544 ,474 ,926 
24 4,269 ,511 ,978 
33 4,103 ,535 ,989 
6 4,098 ,535 ,982 

88 3,760 ,585 ,998 
60 3,753 ,585 ,997 
17 3,597 ,609 ,999 
62 3,456 ,630 ,999 
49 3,280 ,657 1,000 
71 3,259 ,660 1,000 
47 3,130 ,680 1,000 
43 3,076 ,688 1,000 
7 3,027 ,696 1,000 

95 2,984 ,702 1,000 
35 2,896 ,716 1,000 
69 2,853 ,723 1,000 
18 2,821 ,728 1,000 
41 2,752 ,738 1,000 
13 2,729 ,742 1,000 
22 2,651 ,754 1,000 
74 2,533 ,771 1,000 
61 2,469 ,781 1,000 
97 2,463 ,782 1,000 
16 2,375 ,795 1,000 
8 2,305 ,806 1,000 
4 2,274 ,810 1,000 

90 2,258 ,812 1,000 
93 2,200 ,821 1,000 
87 2,174 ,825 1,000 
2 2,168 ,825 1,000 

30 2,166 ,826 ,999 
11 2,001 ,849 1,000 
52 1,987 ,851 1,000 
26 1,986 ,851 1,000 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 
32 1,977 ,852 ,999 
28 1,969 ,853 ,998 
34 1,927 ,859 ,998 
67 1,865 ,868 ,998 
54 1,841 ,871 ,997 
55 1,841 ,871 ,994 
59 1,838 ,871 ,989 
31 1,835 ,872 ,979 
85 1,818 ,874 ,967 
36 1,763 ,881 ,965 
39 1,664 ,893 ,976 
83 1,608 ,900 ,974 
58 1,587 ,903 ,959 
23 1,576 ,904 ,933 
89 1,477 ,916 ,949 
38 1,422 ,922 ,942 
76 1,409 ,923 ,904 
1 1,401 ,924 ,843 

48 1,370 ,928 ,788 
86 1,260 ,939 ,823 
25 1,259 ,939 ,709 
98 1,133 ,951 ,761 
10 1,088 ,955 ,684 
56 1,016 ,961 ,631 
84 1,006 ,962 ,449 
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Lampiran 3 

DAFTAR OUTPUT REGRESI DENGAN AMOS 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

Estimate S.E. C.R. P Label 
DER <--- ROA ,036 ,008 4,672 *** par_1 
DER <--- SA ,238 ,395 ,603 ,546 par_2 
DER <--- SIZE -,086 ,052 -1,666 ,096 par_3 
PBV <--- ROA ,019 ,038 ,488 ,625 par_7 
PBV <--- DER ,449 ,131 3,429 *** par_9 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

Estimate 
DER <--- ROA ,425
DER <--- SA ,053
DER <--- SIZE -,150
PBV <--- ROA ,163
PBV <--- DER ,330

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

Estimate S.E. C.R. P Label 
ROA <--> SA -,234 ,139 -1,684 ,092 par_4 
ROA <--> SIZE -2,456 1,115 -2,203 ,028 par_5 
SA <--> SIZE ,002 ,019 ,107 ,915 par_8 
E2 <--> ROA ,796 2,543 ,313 ,754 par_6 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

Estimate 
ROA <--> SA -,177
ROA <--> SIZE -,239
SA <--> SIZE ,011
E2 <--> ROA ,113
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Implied (for all variables) Covariances (Group number 1 - Default model) 

SIZE SA ROA DER PBV 
SIZE 1,502 
SA ,002 ,025 
ROA -2,456 -,234 70,516 
DER -,217 -,003 2,678 ,498 
PBV -,143 -,006 3,314 ,302 ,923 

 

Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 

SIZE SA ROA DER PBV 
SIZE 1,000 
SA ,011 1,000 
ROA -,239 -,177 1,000 
DER -,251 -,024 ,452 1,000 
PBV -,122 -,037 ,411 ,446 1,000 

Implied Covariances (Group number 1 - Default model) 

SIZE SA ROA DER PBV 
SIZE 1,502 
SA ,002 ,025 
ROA -2,456 -,234 70,516 
DER -,217 -,003 2,678 ,498 
PBV -,143 -,006 3,314 ,302 ,923 

 

Implied Correlations (Group number 1 - Default model) 

SIZE SA ROA DER PBV 
SIZE 1,000 
SA ,011 1,000 
ROA -,239 -,177 1,000 
DER -,251 -,024 ,452 1,000 
PBV -,122 -,037 ,411 ,446 1,000 
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Residual Covariances (Group number 1 - Default model) 

SIZE SA ROA DER PBV 
SIZE ,000 
SA ,000 ,000 
ROA -,094 ,017 ,000 
DER -,003 ,001 ,012 ,001 
PBV -,086 ,015 ,005 ,001 ,001 

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

SIZE SA ROA DER 
DER -,150 ,053 ,425 ,000 
PBV -,049 ,018 ,303 ,330 

 

Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

SIZE SA ROA DER 
DER -,086 ,238 ,036 ,000 
PBV ,000 ,000 ,019 ,449 

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

SIZE SA ROA DER 
DER -,150 ,053 ,425 ,000 
PBV ,000 ,000 ,163 ,330 

Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

SIZE SA ROA DER 
DER ,000 ,000 ,000 ,000 
PBV -,039 ,107 ,016 ,000 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

SIZE SA ROA DER 
DER ,000 ,000 ,000 ,000 
PBV -,049 ,018 ,140 ,000 
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Lampiran 4 

FULL MODEL REGRESI DENGAN AMOS 

 

 

 

 

 


