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ABSTRACT 

Capital structure as a function of funding to be made by management in order to 

finance its operating costs from internal and external sources. Capital structure is 

generally a concern of financial managers that need to be managed properly. This study 

aims to analyze determinants of capital structure and its effect on firm value. This 

research was conducted at the companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX). The 

observation period 2007-2011 . Based on the criteria defined population sampling method 

was census sample. The number of companies that were analyzed by 13 companies so 

that the unit of analysis is 65 observations. The method of data analysis using descriptive 

and   path analysis. The findings of the study are:  the determinants of capital structure are 

structure of assets, growth potential and scale of the enterprise. Capital structure changes 

contribute to the increase in the value of the companies. The increase in the value of the 

company must pay attention to financial performance  market –based and  fundamentals-

based.   
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ABSTRAK 

Struktur modal sebagai fungsi pendanaan yang harus dibuat oleh manajemen dalam 

rangka pembiayaan kegiatan operasional perusahaan bersumber dari internal dan 

eksternal. Struktur modal secara umum  menjadi perhatian dari manajer keuangan 

sehingga perlu dikelola dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh 

bukti empiris tentang determinan struktur modal dan pengaruhnya terhadap nilai 

perusahaan.  Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang  terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan 2007-2011. Berdasarkan kriteria populasi 

yang ditetapkan maka metode pengambilan sampel adalah sampel sensus. Jumlah 

perusahaan yang dianalisis sebanyak 13 perusahaan  sehingga unit analisis adalah 65 

observasi. Metode analisa data dilakukan secara deskriptif dan  analisis jalur. Temuan 

penelitian adalah: determinan struktur modal  adalah struktur aktiva, potensi pertumbuhan 

dan skala perusahaan.  Struktur modal memberikan kontribusi dalam perubahan 

peningkatan nilai perusahaan.  Peningkatan nilai perusahaan  harus memperhatikan 

kinerja keuangan yang   berbasis pasar dan berbasis fundamental.     

 

Kata Kunci :  Struktur  Modal,  Nilai Perusahaan, Pasar sedang berkembang. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Investasi pada sektor real estate and property harus mempertimbangkan dua hal 

yaitu pendapatan yang diterima (return) dan risiko yang ditanggung akibat berinvestasi 

pada sektor tersebut. Investor mengharapkan return yang lebih tinggi dari investasi yang 

dilakukannya dibandingkan risiko yang akan ditanggungnya. Return yang tinggi 

berdampak pada kinerja perusahaan sehingga memengaruhi harga saham perusahaan. 

Keputusan pendanaan memiliki peran strategis bagi kesejahteraan pemilik dan 

kelangsungan hidup perusahaan. Sejumlah teori telah muncul untuk menjelaskan 

perbedaan keputusan pendanaan bagi setiap perusahaan. Teori-teori tersebut menyatakan 

bahwa perusahaan dalam menetapkan struktur pendanaan tergantung pada perimbangan 

antara beban dan manfaat, keseimbangan informasi dan insentif pengendalian perusahaan. 

Teori struktur modal mulai mendapat perhatian sejak Modigliani & Miller (1958) 

mengungkapkan tesisnya bahwa keputusan pendanaan tidak memengaruhi nilai 

perusahaan. Esensi teori struktur modal Modigliani & Miller (1958) menyatakan bahwa 

nilai ekonomi aset perusahaan ditentukan sepenuhnya oleh operating cash flow dan bukan 

oleh struktur pembiayaan. Jika pernyataan itu benar, lalu mengapa perusahaan 

menggunakan hutang?. Usaha untuk menjawab pertanyaan pertanyaan tersebut telah 

melahirkan banyak teori struktur modal. Teori struktur modal yang banyak mendapat 

perhatian adalah teori asimetris information dan signaling, teori pecking order dan teori 

trade-off.  

Struktur modal pada setiap perusahaan ditetapkan  dengan memperhitungkan 

berbagai aspek atas dasar kemungkinan akses dana, keberanian menanggung risiko, 

analisis biaya dan manfaat yang diperoleh dari setiap sumber dana. Untuk itu, perusahaan  

sebelum membuat keputusan pendanaan, dituntut untuk mempertimbangkan dan 

menganalisis, apakah kebutuhan dana perusahaan sebaiknya dipenuhi dengan modal 

sendiri ataukah dipenuhi dengan modal pinjaman (hutang). Demikian juga dengan 

perusahaan sektor real estate and property di pasar yang sedang berkembang, dimana 

pasar modal Indonesia termasuk pada emerging market dikarenakan beberapa hal yaitu: 

(1) Nilai persentase perdagangan relatif kecil, rata-rata hari perdagangan per emiten tidak 

sinkron, (2) Jumlah emiten relatif masih sedikit dibandingkan dengan bursa efek di 
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negara-negara maju, (3) Sistem perdagangan masih menggunakan remote trading, 

sedangkan negara maju sudah menggunakan on line trading, (4) Para peneliti di bidang 

keuangan dan pasar modal menyimpulkan bahwa pasar modal Indonesia berdasarkan 

tingkat efisiensi pasarnya adalah weak-form. Berdasarkan indikator ini, biasanya perilaku 

emiten sebagai anggota emerging market tampaknya cukup berbeda dengan pasar yang 

efisien (efficient market).   

Keputusan pendanaan berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam mencari dana 

untuk membiayai investasi dan menentukan  sumber pendanaan. Penggunaan dana yang 

berasal dari laba ditahan maupun dari hutang atau ekuitas untuk membiayai investasi atau 

untuk operasional perusahaan tentunya akan berdampak terhadap nilai perusahaan. 

Penggunaan sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan dalam 

penelitian keuangan menggunakan struktur modal. Struktur modal tercermin pada nilai 

buku leverage ratio (debt ratio) yaitu rasio total hutang (jangka pendek plus jangka 

panjang) terhadap total aktiva pada nilai buku.   

Studi teoritis dan empiris mengemukakan bahwa di dalam keputusan pendanaan 

terkait dengan struktur modal terdapat variabel determinan yang penting di dalam 

memengaruhi struktur modal. Variabel tersebut terdiri dari profitability, tangibility, tax, 

size, non-debt tax shields, growth opportunities, volatility  dan variabel lain yang 

memengaruhi struktur modal. Terlepas dari pendekatan mana yang akan diambil untuk 

menentukan struktur modal optimal, para manajer keuangan perlu mempertimbangkan 

beberapa faktor penting (Sartono, 2001:248-249) yaitu tingkat penjualan, struktur asset, 

tingkat pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, variabel laba dan perlindungan pajak, 

skala perusahaan, kondisi intern perusahaan dan ekonomi makro. Walaupun secara 

teoritis terdapat kesepakatan arah pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap struktur 

modal, sesuai dengan sudut pandang teori yang dianut, namun bukti empiris menemukan 

hasil yang beragam. 

Studi empiris pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal menunjukkan hasil 

yang belum konsisten. Kelompok pertama mendukung teori pecking order yaitu hasil 

temuan penelitian (Prasad et al., 1997; Choi, 1992; Viviani, 2008) melaporkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal. Temuan ini dimaknai bahwa 

semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka akan ada kecenderungan tidak 

menggunakan hutang untuk membiayai investasinya. Sehingga perusahaan akan 

menggunakan sumber dana internal terlebih dahulu sebelum menggunakan sumber 

pendanaan eksternal.  

Kelompok kedua  bertentangan dengan hasil penelitian  kelompok pertama 

dilakukan oleh (Huang & Song, 2006;  Barros & Silveira, 2007; Sudarma, 2004; 

Djumahir, 2005) bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. 

Kelompok kedua mendukung teori trade-off  semakin tinggi tingkat profitabilitas 

perusahaan akan cenderung menggunakan hutang  dengan porsi yang lebih besar karena 

perusahaan mempunyai kemampuan yang bagus sehingga kreditor merasa aman. Alasan 

lain semakin banyak hutang maka perusahaan akan memperoleh penghematan pajak (tax-

shield). 

Pengaruh pertumbuhan perusahaan juga ditemukan tidak konsisten dalam 

memengaruhi struktur modal. Hasil temuan Titman & Wessels (1988); Zou & Xiao 

(2006) menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

struktur modal. Sedangkan penelitian lain dilakukan oleh Bunkanwanicha et al. (2003) 

dan Viviani (2008) menemukan pengaruh positif pertumbuhan perusahaan terhadap 

struktur modal. Sedangkan di Indonesia dilakukan oleh  Sujono (2010) bahwa 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal ditemukan pada 

penelitian Zou & Xiao (2006); Jong et al. (2007). Temuan ini mengindikasikan bahwa 

ketika perusahaan memiliki struktur aktiva yang tinggi, berarti lebih banyak tangible 

asset, maka akan memiliki hutang yang lebih banyak, karena aset tersebut dapat 



4 

 

digunakan sebagai jaminan hutang. Sedangkan Pandey (2001) menemukan bahwa adanya 

pengaruh negatif antara struktur aktiva terhadap struktur modal. Penelitian Shah & Hijazi 

(2004) dan Barros & Silveira (2007) menemukan bahwa struktur aktiva tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal.   

Non-Debt Tax Shield (NDTS) sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan untuk 

struktur modal optimal dikarenakan dengan adanya penggunaan hutang akan memberikan 

manfaat berupa perlindungan pajak. Penelitian empiris yang menguji pengaruh NDTS 

terhadap struktur modal masih ditemukan belum konsisten. NDTS berpengaruh positif 

terhadap struktur modal ditemukan dalam penelitian Moh’d et al. (1988) dan Balakrishan 

& Fox (1993). Sedangkan pengaruh negatif ditemukan pada Sudarma (2004); Huang & 

Song (2006); Sujono (2010). Sedangkan penelitian Zou & Xiao (2006), Masidonda 

(2013) menemukan bahwa NDTS tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Penelitian empirik pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan juga masih 

belum konsisten.  Hasil temuan Fama & French (1997); Masidonda (2013) bahwa 

struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sementara Simerly & Li 

(2000); Sujono (2010); Sumiati (2011) menemukan pengaruh negatif  antara struktur 

modal terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini dilakukan 

untuk menguji dan menjelaskan kembali hasil yang tidak konsisten dari penelitian 

sebelumnya tentang determinan struktur modal dan pengaruhnya terhadap nilai 

perusahaan. Bukti empiris pada penelitian-penelitian sebelumnya tidak konsisten yang 

memungkinkan adanya penjelasan-penjelasan tambahan mengenai perbedaan hasil-hasil 

penelitian tersebut. 

 
1.2. PERUMUSAN MASALAH 

1. Apakah tingkat penjualan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal? 

2. Apakah struktur aktiva berpengaruh signifikan terhadap struktur modal? 

3. Apakah potensi pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal? 

5. Apakah Non-Debt Tax Shield  berpengaruh signifikan terhadap struktur modal? 

6. Apakah skala perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal? 

7. Apakah kondisi intern perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal? 

8. Apakah struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

1. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh tingkat penjualan   terhadap struktur modal.  

2. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh struktur aset   terhadap struktur modal. 

3. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan perusahaan   terhadap 

struktur modal. 

4. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. 

5. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh Non-Debt Tax Shield    terhadap struktur 

modal. 

6. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh skala perusahaan  terhadap struktur modal. 

7. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh kondisi intern perusahaan   terhadap struktur 

modal. 

8. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh struktur modal  terhadap nilai perusahaan. 

 

2. TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1. Kajian Teori Struktur Modal 

Struktur modal (capital structure) merupakan bagian dari keputusan 

pendanaan. Pengertian lain bahwa struktur modal adalah penggunaan sumber 

pendanaan yang permanen yaitu hutang jangka panjang, saham preferen dan 
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modal pemegang saham. Menurut Megginson (1997), struktur modal adalah 

bauran relatif dari sekuritas hutang dan ekuitas dalam struktur keuangan jangka 

panjang suatu perusahaan. Sedangkan Weston & Copeland (1995) 

mengemukakan struktur modal adalah cara bagaimana perusahaan mendanai 

aktivanya. 

Megginson (1997) mengemukakan bahwa pilihan struktur modal dapat 

dianalisis dengan tiga pendekatan sebagai berikut: 

1. The agency theory/trade off theory menyatakan bahwa struktur modal yang 

diamati adalah hasil trade off atas keuntungan pajak dari meningkatnya biaya 

keagenan karena rasio hutang mendekati tingkat kritis. 

2. The pecking order theory menyatakan bahwa para manajer mempunyai 

informasi yang lebih baik tentang peluang investasi yang dihadapi perusahaan 

dibandingkan dengan investor luar (asymetric information) dan para manajer 

bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemegang saham.  The pecking 

order theory menunjukkan ada preferensi pendanaan pada sumber dan internal 

dengan pertimbangan asymetric information. 

3. The signaling model of financial sructure mengasumsikan adanya asymetric 

information antara manajer dan investor tetapi para manajer menggunakan 

informasi yang mahal untuk membedakan perusahaannya dengan para 

pesaingnya yang lebih lemah. 

Berikut penjelasan dari teori-teori sebagai pijakan dari perkembangan teori 

struktur modal meliputi Modigliani & Miller Theory, Trade-off Theory, Pecking-

Order Theory dan Signaling Theory. 
2.1.1. Teori Modigliani & Miller (MM) 

Teori struktur modal modern dimulai ketika Modigliani & Miller (MM) pada tahun 

1958 mempublikasikan dalam artikelnya berjudul “the cost of capital, corporate finance 

and the theory of investment” yang disebut sebagai artikel keuangan yang paling 

berpengaruh yang pernah ditulis Brigham & Daves (2004). Berdasarkan serangkaian 

asumsi yang sangat membatasi, MM membuktikan bahwa nilai suatu perusahaan tidak 

dipengaruhi oleh struktur modalnya. Dengan kata lain, MM menyatakan bahwa tidak 

menjadi persoalan dalam hal perusahaan membiayai operasinya, artinya tidak ada 

hubungan antara nilai perusahaan dengan struktur modalnya. Dengan demikian, struktur 

modal perusahaan adalah tidak relevan. 

Studi MM didasarkan pada sejumlah asumsi yang tidak realistis, antara lain: 1) 

tidak ada biaya broker, 2) tidak ada pajak, 3) tidak ada biaya kebangkrutan, 4) para 

investor dapat meminjam dengan tingkat suku bunga yang sama dengan perseroan, 5) 

semua investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen mengenai peluang 

investasi perusahaan di masa mendatang, 6) Earning Before Interest and Tax (EBIT) 

tidak dipengaruhi oleh penggunaan hutang. Beberapa asumsi MM dirasa tidak realistis, 

namun dari studi MM yang tidak relevan ini mempunyai arti yang sangat penting. 

Dengan menunjukkan kondisi dimana struktur modal tidak relevan, MM juga 

memberikan beberapa petunjuk tentang apa yang diperlukan bagi struktur modal agar 

menjadi relevan sehingga memengaruhi nilai suatu perusahaan. Teori MM ini menandai 

awal dari studi selanjutnya atas struktur modal modern yang difokuskan untuk 

melemahkan asumsi MM. 

MM menerbitkan makalah lanjutan pada tahun 1963 dengan melemahkan asumsi 

tidak adanya pajak perseroan. Peraturan perpajakan memperbolehkan pembayaran bunga 

sebagai beban yang dapat mengurangi jumlah laba yang kena pajak, sedangkan 

pembayaran dividen kepada pemegang saham tidak dapat mengurangi jumlah laba yang 

kena pajak. Hal ini akan menyebabkan perusahaan yang menggunakan hutang akan 

membayar jumlah pajak yang lebih kecil dibanding perusahaan yang menggunakan 
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saham. Dengan demikian, pembiayaan melalui hutang akan menyebabkan perusahaan 

mendapatkan manfaat penghematan pajak. Perlakuan yang berbeda terhadap bunga dan 

dividen dalam peraturan perpajakan mendorong perusahaan untuk menggunakan hutang 

dalam struktur modalnya. MM memperlihatkan bahwa jika semua asumsi yang lain 

berlaku, perbedaan perlakuan pajak ini menyebabkan suatu situasi yang memerlukan 

pembelanjaan dengan seratus persen hutang (Birgham & Daves, 2004). 

2.1.2. Trade-off Theory 

Asumsi yang tidak realistis pada teori struktur modal MM bisa dikatakan sebagai 

dasar yang mengarah pada perkembangan lahirnya teori trade-off. Teori ini  sebagaimana 

dikutip Ross et al. (2005:179) menyatakan bahwa perusahaan akan meminjam hingga 

suatu titik dimana manfaat pajak dari tambahan hutang akan menyamai biaya yang 

berasal dari kemungkinan kesulitan keuangan (financial distress costs). Teori ini bisa 

menjawab bukti empiris bahwa tidak pernah ada keputusan pendanaan perusahaan yang 

menggunakan sepenuhnya dari hutang. Alasan yang paling mendasar bahwa semakin 

banyak hutang, maka akan semakin tinggi peluang kebangkrutan, yang disebabkan oleh 

semakin tingginya bunga hutang yang harus dibayar. Dampak selanjutnya perusahaan 

akan terancam bangkrut, karena tidak mampu membayar bunga kepada kreditur. 

Terdapat dua komponen biaya kebangkrutan: 1) biaya kebangrutan tidak langsung, 

yakni untuk mencegah pendaftaran kebangrutan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan 

yang sedang berada dalam kesulitan keuangan, 2) biaya kebangkrutan langsung,  yakni 

biaya secara langsung terkait dengan kebangrutan, seperti biaya legal dan administrasi 

(Ross et al.,  2005: 177-178). Menurut teori ini terdapat struktur modal optimal yang akan 

menyeimbangkan antara keuntungan tambahan penggunaaan leverage (manfaat 

penghematan pajak) dan biaya kebangrutan sehingga nilai perusahaan maksimum. 

Penggunaan leverage menimbulkan risiko finansial berupa beban bunga yang akan 

mengurangi laba kena pajak. Hal ini berati pemerintah membayar sebagian dari biaya 

modal yang bersumber dari hutang. Oleh sebab itu, dengan menggunakan sumber dana 

hutang perusahaan memperoleh manfaat penghematan pajak. Akibatnya sisa laba yang 

merrupakan hak bagi pemegang saham (investor) mengalami peningakatan. Kenyataan 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi hutang, maka nilai perusahaan semakin tinggi 

(maksimum). Asumsi teori MM dengan pajak memberikan kseimpulan bahwa nilai 

perusahaan akan maksimum jika menggunakan seratus persen hutang. 

2.1.3.  Pecking Order Theory 

Teori pecking order  merupakan alternatif dari teori trade-off. Teori ini memiliki 

pandangan bahwa dalam keputusan pendanaan manajer akan berpikir dalam kerangka 

trade-off antara penghematan pajak dan biaya kebangkrutan dalam penentuan struktur 

modal (Hanafi, 2004: 315). Padahal secara empiris jarang manajer keuangan berpikir 

demikian. Karena kebanyakan perusahaan yang memiliki keuangan yang canggih serta 

memiliki profit yang tinggi justru hanya sedikit menggunakan hutang. 

Dalam teori pecking order murni perusahaan tidak menetapkan target struktur 

modal. Menurut teori pecking order, manajer keuangan tidak memperhitungkan tingkat 

hutang yang optimal. Jika manajer  keuangan membutuhkan dana karena ada peluang 

investasi yang lebih menguntungkan, maka perusahaan akan memilih menggunakan dana 

internal terlebih dahulu. Jika sumber dana internal tidak cukup, apalagi perusahaan masih 

membutuhkan dana untuk membayar dividen, maka perusahaan akan menerbitkan 

sekuritas (saham) baru. Akan tetapi dengan menerbitkan saham baru bisa menimbulkan 

suatu masalah baru, jika para investor mengetahui saham perusahaan ternyata overvalued 

dan harga saham akan jatuh. Akibatnya harga saham tidak mendapatkan nilai yang 

seharusnya (undervalued). Hal ini berarti jika perusahaan ingin mendapatkan uang dari 

hasil penjualan ekuitas, perusahaan menghadapi risiko karena memberi sinyal bagi 

investor bahwa harga saham terlalu tinggi. Bahkan dalam praktek perusahaan jaranga 

menjual ekuitas baru, karena sering terjadi pasar bereaksi negatif terhadap penjualan 

semacam ini ketika terjadi  (Ross et al., 2005: 488). Pada intinya teori pecking order 
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menjelaskan urutan-urutan pendanaan perusahaan. Perusahaan pertama kali akan 

meggunakan pembiayaan internal, kemudian akan menerbitkan hutang jika dibutuhkan, 

selanjutnya  apabila kebutuhan  dana  belum cukup maka penjualan saham (ekuitas) 

sebagai langka terakhir dalam pendanaan.  

2.1.4. Signaling Theory 

Teori ini bermanfaat untuk menggambarkan perilaku ketika dua pihak (individu 

atau organisasi) memiliki akses yang berbeda. Biasanya salah satu pihak (pengirim) harus 

memilih bagaimana berkomunikais, sedangkan pihak lain (penerima) harus memilih 

bagaimana menafsirkan sinyal. Signaling theory secara fundamental berkaitan dengan 

upaya mengurangi asimetri informasi antara dua pihak. Penelitian di bidang manajemen 

juga telah menerapkan teori signaling untuk membantu menjelaskan pengaruh asimeteri 

informasi dalam beragam konteks penelitian.  

Dalam merumuskan teori signaling yang dilakukan Spence (1973) memanfaatkan 

pasar tenaga kerja untuk fungsi model sinyal pendidikan. Majikan potensial kekurangan 

informasi tentang kualitas calon karyawan. Calon karyawan yang mendapatkan 

pendidikan berkualitas sebagai sinyal untuk mengurangi asimetri informasi.  Hal ini 

merupakan sinyal yang dapat diandalkan bahwa kualitas rendah pendidikan dari calon 

karyawan tidak mampu mengikuti pendidikan tinggi yang berkualitas. 

Teori signaling yang diterapkan dalam sektor keuangan pertama kali 

dikembangkan oleh beberapa penulis seperti Diamond, Ross & Spence (Zhao et al.,2008). 

Sebuah sinyal yang kredibel dapat menunjukkan perbedaan antara perusahaan berkualitas 

tinggi dan perusahaan berkualitas rendah, jika kelompok perusahaan terakhir gagal 

memberikan isyarat atau terlalu terbebani dengan biaya sinyal yang diperlukan. 

2.2. Variabel Determinan Struktur Modal 

Berdasarkan teori struktur modal maka selanjutnya dijelaskan beberapa faktor 

penting yang perlu dipertimbangkan: 

1. Tingkat Penjualan, perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil berarti memiliki 

aliran kas yang relatif stabil pula, maka dapat menggunakan hutang lebih besar 

daripada perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil.  Semakin stabil penjualan 

suatu perusahaan, semakin mampu perusahaan tersebut menutup kewajiban-

kewajibannya. Jika kondisi ekonomi memburuk, perusahaan dengan penjualan yang 

stabil mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi untuk  bisa menutup kewajibannya.  

2. Struktur Aktiva, perusahaan yang memilik aset tetap dalam jumlah besar dapat 

menggunakan hutang dalam jumlah besar. Hal ini disebabkan dari skalanya 

perusahaan besar akan lebih mudah mendapatkan akses ke sumber dana dibandingkan  

dengan perusahaan kecil.  Kemudian besarnya aset tetap dapat  digunakan sebagai 

jaminan atau kolateral hutang perusahaan. Memang penggunaan hutang dalam jumlah 

besar akan mengakibatkan financial risk meningkat, sementara asset tetap dalam 

jumlah besar  tentu akan memperbesar business risk dan pada akhirnya berati total risk 

juga meningkat.  

3. Potensi  Pertumbuhan, semakin cepat pertumbuhan perusahaan maka semakin besar 

kebutuhan dana untuk pembiayaan ekspansi. Semakin besar kebutuhan untuk 

pembiayaan mendatang maka semakin besar keinginan perusahaan untuk menahan 

laba. Jadi perusahaan yang sedang tumbuh sebainya tidak membagikanlaba sebagai 

dividen tetapi lebih baik digunakan untuk pembiayaan investasi. Potensi pertumbuhan 

ini dapat diukur dari besarnya biaya penelitian dan pengembangan. Semakin besar R 

& D maka berarti ada prospek perusahaan untuk tumbuh. 

4. Profitabilitas,  profitabilitas  periode sebelumnya merupakan faktor penting dalam 

menentukan struktur modal. Dengan laba ditahan yang besar, perusahaan akan lebih 

senang menggunakan laba ditahan sebelum menggunakan hutang. Hal ini sesuai 

dengan pecking order theory yang menyarankan bahwa manajer lebih senang 

menggunakan pembiayaan pertama dari laba yang ditahan, kemudian hutang dan 

terakhir penjualan saham baru. 
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5. Non-Debt Tax Shield, deduksi pajak untuk depresiasi dan tax credit investasi disebut 

Non-Debt Tax Shield (NDTS). NDTS ini muncul karena perusahaan mengeluarkan 

biaya depresiasi sebagai dampak penggunaan aktiva terutama aktiva tetap. Suatu 

keuntungan yang diperoleh perusahaan apabila menggunakan hutang didalam 

pendanaannya adalah adanya penghematan pajak yang berkaitan dengan biaya bunga 

yang dibayar. Begitu pula dengan perusahaan yang mengeluarkan biaya depresiasi 

yang lebih besar, maka akan mendapatkan keuntungan pajak sebagai dampak dari 

biaya depresiasi yang dibayarkan. Perusahaan dengan NDTS yang lebih besar akan 

mengurangi hutang.  

6. Skala Perusahaan, skala perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan. 

Perusahaan yang beruuran besar dan yang sudah well-established akan lebih mudah 

memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena 

kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih 

besar pula. Bukti empirik menyatakan bahwa skala perusahaan berhubungan positif 

dengan struktur modal. 

7. Kondisi Intern Perusahaan, perusahaan perlu menanti saat yang tepat untuk menjual 

saham dan obligasi. Secara umum kondisi yang paling tepat untuk menjual obligasi 

atau saham adalah pada saat tingkat bunga pasar sedang rendah dan pasar sedang 

bullish. Tidak jarang perusahaan harus memberikan signal-signal dalam rangka 

memperkecil informasi yang tidak simetris agar pasar dapat menghargai perusahaan 

secara wajar. Sebagai contoh perusahaan membayar dividen sebagai upaya untuk 

meyakinkan pasar tentang prospek perusahaan. 

2.3.  Konsep Nilai Perusahaan 

Tujuan umum perusahaan dapat bersifat ekonomis dan nonekonomis (Hanafi & 

Halim, 2009: 11). Tujuan ekonomis adalah memperoleh keuntungan, untuk mencapai 

keuntungan tersebut maka harus menggunakan strategi yang berbeda-beda disesuaikan 

dengan fungsi-fungsi perusahaan baik pada fungsi produksi, pemasaran, keuangan dan 

sumberdaya manusia. Tujuan  manajemen keuangan adalah memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham (maximization wealth of stockholders) melalui 

maksimisasi nilai perusahaan dimana nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia 

dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual (Brealey & Myers, 1988: 3-

4);  Damodaran (2006: 5);  Brigham & Daves (2004); Ross et al. (2005: 14). 

Nilai perusahaan adalah present value dari cash flow yang diharapkan dan discount 

rate pengembalian yang mencerminkan baik risiko perusahaan dan financing mix yang 

digunakan. Tujuan normatif perusahaan adalah maksimum nilai perusahaan telah 

dikemukakan Ross et al. (2005: 14): “The goal of financial management is to maximize 

the shareholder’s wealth by taking action that increase the current value  per share of 

exiting stock of the firm” yang dapat diartikan bahwa tujuan manajemen keuangan adalah 

untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dengan mengambil tindakan pada 

peningkatan nilai per lembar saham sekarang dari saham yang ada.  Gitman (2003: 15): 

“The goal of the firm, and therefore of all managers and employees, is to maximize the 

wealth of the owners for whom it is being operated”. Tujuan memaksimumkan nilai 

perusahaan tersebut berhubungan dengan keputusan keuangan, sehingga setiap keputusan 

sudah selayaknya ditujukan tindakan yang dapat meningkatkan harga saham perusahaan.    

Damodaran (2006: 6) juga menjelaskan bahwa fungsi tujuan dalam keuangan 

perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan, yang dikaitkan dengan tiga 

keputusan keuangan perusahaan yaitu investasi, pendanaan dan  keputusan dividen. 

Hubungan antara keputusan-keputuan tersebut dan nilai perusahaan adalah: “the value of 

a firm is the present value of its expected cash flows, discounted back at a rate that 

reflects both the riskiness of the projects of the firm and the financing mix used to finance 

them”. Dalam pengertian Damodaran bahwa nilai perusahaan dalam tercermin pada nilai 

sekarang dari aliran kas yang diharapkan, tingkat pengembalian yang merefleksikan 
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risiko suatu proyek perusahaan dan bauran pendanaan yang digunakan untuk membiayai 

kegiatan tersebut. 

Sebelumnya Brigham & Houston (2001) telah menyatakan bahwa tujuan 

manajemen keuangan adalah memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham dan 

tujuan utama dari keputusan manajemen adalah mempertimbangkan risiko dan penentuan 

waktu yang berkaitan dengan memperkirakan laba per saham untuk memaksimalkan 

harga saham. 

Sujono (2010) juga menguraikan bahwa mengapa perusahaan ada? Pandangan 

Sujono berdasarkan teori perusahaan bahwa perusahaan  harus mampu meningkatkan 

efisiensi penggunaan dan alokasi sumberdaya secara lebih baik dibandingkan jika 

diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Jadi perusahaan ada karena pasar dan 

pelaku ekonomi membutuhkan. Selain itu, perusahaan ada karena masyarakat, dan pelaku 

ekonomi termasuk pemerintah mendapatkan manfaat. 

Setelah perusahaan ada, pertanyaan selanjutnya adalah kepentingan siapa 

perusahaan dijalankan? Sebagian besar ekonom akan menjawab secara sederhana bahwa 

manajer harus memiliki kriteria untuk mengevaluasi kinerja dan memutuskan alternatif 

tindakan yang diperlukan. Kriteria seharusnya yang digunakan adalah memaksimumkan 

market value jangka panjang perusahaan (firm value, dalam hal ini tidak hanya ekuitas, 

tetapi juga jumlah semua nilai klaim finansial  terhadap perusahaan- hutang dan saham 

preferen). 

Penantang utama maksimalisasi nilai sebagai tujuan perusahaan disebut 

“stakeholder theory”.  Teori stakeholder menyatakan bahwa para manajer seharusnya 

memperhatikan kepentingan semua stakeholder perusahaan dalam membuat keputusan. 

Stakeholder perusahaan mencakup semua individu atau kelompok-kelompok yang 

memengaruhi atau dipengaruhi oleh kemakmuran perusahaan. Kategori yang memenuhi 

kriteria tersebut adalah tidak hanya claimholders finansial saja, tetapi juga karyawan, 

pelanggan, masyarakat dan pemerintah. Teori stakeholder  berakar dalam sosiologi, 

perilaku keorganisasian dan politik kepentingan diri manajerial. Hal itu berbeda dengan 

landasan maksimalisasi nilai yang berakar pada ilmu ekonomi. 

Dalam usaha menyelaraskan dua teori tersebut Jensen (1986) menyatakan bahwa 

manajer tidak mungkin dapat mencapai nilai perusahaan yang maksimum jangka panjang 

tanpa dukungan  stakeholder. Untuk mencapai nilai perusahaan yang maksimum dalam 

jangka panjang maka perusahaan harus menetapkan tujuannya  sebagai usaha pencarian 

nilai maksimum perusahaan yang disebut sebagai enlaghtened stakeholder theory. 

Nilai total perusahaan merupakan jumlah dari kedua komponen nilai yaitu nilai 

pasar saham  ditambah dengan pasar hutang (Safieddine & Titman, 1999). Nilai pasar 

saham dapat dipandang dari berbagai segi permintaan, penawaran, dan faktor-faktor 

eksternal seperti efisiensi pasar, tingkat bunga, tingkat inflasi, maupun nilai kurs. Ukuran 

kekayaan pemegang saham memfokuskan pada kinerja saham perusahaan dan mencoba 

menentukan berapa kenaikkan kekayaannya  dari satu periode ke periode berikutnya 

berdasarkan dividen yang diterima (Bacidore et al., 1997).  

2.4.  Kerangka Konseptual dan Hipotesis 

Manajemen keuangan merupakan suatu ilmu tentang bagaiman suatu perusahaan 

agar tetap terus survive dalam menjalankan kegiatan usahanya dan tetap memikirkan 

kesejahteraan pemegang saham dan maksimum profit. Dalam kegiatannya maka tugas 

seorang manajer keuangan untuk membuat tiga keputusan dalam hal fungsinya sebagai 

pembuat keputusan keuangan dalam perusahaan. Ketiga keputusan yang dibuat adalah, 1)  

Investment Decision, dalam hal ini bagaimana membuat keputusan investasi dengan 

memperhatikan rate of return yang akan diperoleh. Maka disini manajer keuangan 

dituntut bisa memilih investment opportunity yang menghasilkan return optimal. 2) 

Financing Decision, dalam hal ini bagaimana manajer keuangan memiliki kemampuan 

untuk mengelola dana dalam bentuk mencari dana dengan mempertimbangkan cost of 

debt yang akan ditanggung perusahaan. Jika salah dalam membuat keputusan ini maka 
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dalam jangka panjang akan mengakibatkan financial distress. 3) Dividend Policy, 

keputusan ini akan menyangkut bagaimana manajer keuangan mampu mensejahterakan 

pemegang saham. Dalam kaitan kebijakan dividen manajer keuangan akan menentukan 

keputusan yang tepat karena menyangkut sumber dana ekstrnal yang digunakan 

perusahaan. 

Tujuan keputusan pendanaan adalah untuk menentukan tingkat struktur modal 

yang optimal dimana kombinasi hutang dan ekuitas yang dapat memaksimalkan nilai 

perusahaan (value of the firm). Dalam kebijakan struktur modal perusahaan harus 

mempertimbangkan berbagai aspek agar didapat struktur modal yang dapat 

memaksimumkan nilai perusahaan atau meminimalkan biaya modal rata-rata tertimbang. 

Untuk dapat meminimalkan biaya modal, maka masalah struktur modal menjadi penting. 

Penelitian ini difokuskan pada determinan struktur modal dan pengaruhnya 

terhadap nilai perusahaan. Bukti empiris pada penelitian-penelitian sebelumnya tidak 

konsisten yang memungkinkan adanya penjelasan-penjelasan tambahan mengenai 

perbedaan hasil-hasil penelitian tersebut. Determinan struktur modal penelitian ini 

meliputi tingkat penjualan, struktur aset, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, NDTS, 

skala perusahaan dan kondisi intern perusahaan diharapkan dapat menjawab faktor 

dominan sebagai prediktor dari struktur modal yang diproksi debt to asset ratio.  

Kerangka konseptual penelitian  dan hipotesis ini tergambar pada Gambar 1: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 
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2.4. 2. Hipotesis Penelitian: 

H1   : Tingkat penjualan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

H2   : Struktur aktiva berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

H3   :  Potensi pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

H4   : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

H5   : Non-Debt Tax Shield  berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

H6   : Skala Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

H7   : Kondisi intern perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal 

H8   : Struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

 

3. METODE PENELITIAN 

3. 1. Rancangan  Penelitian  

Berdasarkan permasalahan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian ekplanatori 

(explanatory research) yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai 

hubungan (kausalitas) antara variabel melalui pengujian hipotesis. 

3. 2. Populasi dan Sampel, Metode Pengumpulan Data 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor real estate and property 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007-2011 yaitu berjumlah 52 perusahaan. 

Adapun kriteria populasi dalam penelitian ini adalah: 
 

Tabel 1. Kriteria Populasi Penelitian 

No Kriteria Jumlah 

perusahaan 

1. Jumlah emiten pada kelompok real estate and property  52 

2. Dikeluarkan LK tidak lengkap (24) 

28 

3. 

 

4. 

Dikeluarkan karena menderita rugi (2007-2011) 

 

Dikeluarkan karena memiliki ekuitas negatif (2007-2011) 

(9) 

19 

6 

Jumlah perusahaan  yang memenuhi kriteria                                                    13 

  
Berdasarkan kriteria diatas yang memenuhi syarat berjumlah 13 perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan sampel jenuh (sensus) dengan unit analisis adalah data panel 

atau pooling data dengan periode pengamatan (t)= lima tahun (2007-2011) dan N= 13 

perusahaan sehingga jumlah pengamatan sebanyak 65 kasus.  Sumber data adalah data 

sekunder berdasarkan IDX Fact Book 2006-2011,  Annual Report 2006-2011, IDX 

Monthly Januari-Desember dari tahun 2006-2011. Daftar perusahaan  yang menjadi 

sampel penelitian disajikan dalam Tabel  2: 

 

Tabel 2. Daftar Perusahaan Sampel Penelitian 
No  Emiten Kode  No Emiten Kode  

1 Lippo Karawaci Tbk LPKR 8 Jaya Real Property Tbk DILD 

2 Gowa Makassar Tbk GMTD 9 Pembangunan Jaya Ancol Tbk JRPT 

3 Ciputra Surya Tbk CTRS 10 Lamicitra Nusantara Tbk PJAA 

4 Lippo Cikarang Tbk LPCK 11 Ciputra Development Tbk LAMI 

5 Alam Sutera Realty Tbk ASRI 12 Summarecon Agung Tbk CTRA 

6 Modernland R Tbk MDLN 13 Duta Pertiwi Tbk SMRA 
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3. 3.  Definisi  Operasional Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan delapan variabel sebagai determinan struktur modal 

dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan.  Masing-masing variabel penelitian secara 

operasional dapat didefinisikan pada Tabel 3: 

 

Tabel 3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 
Variabel Proksi Pengukuran Acuan 

Tingkat Penjualan(x1): 

Merupakan refleksi aktivitas, 

kreativitas semua pihak dalam 

perusahaan, dimulai dari bagian 

produksi dan bagian pemasaran.  

Sales 

Growth 

1-tS

1-t StS
SG


  

 

Sartono 

(2001:248); 

Sujono (2010) 

Struktur Aktiva (x2): 

Merupakan perimbangan antara 

aktiva lancar dan aktiva tetap 

yang dimiliki perusahaan 

AL/AT 

Tetap Aktiva Total

Lancar Aktiva Total
 

Sartono 

(2001:248) 

Potensi Pertumbuhan (x3): 

Mengukur kemampuan 

perusahaan mengelola dana 

penelitian dan pengembangan 

dari total aktiva yang dimiliki   

R&D  

 Aktiva Total

 D & R  Biaya  Total
 

 Barrros & 

Silviera (2007); 

Sujono (2010) 

Profitabilitas (x4): 

Mencerminkan efektivitas 

perusahaan dalam mengelola 

sumberdaya yang ada 

Profit 

 Aktiva Total

 EBIT
 

Barros & 

Silviera (2007); 

Viviani (2008) 

Non-Debt Tax Shield (x5): 

Biaya-biaya non-cash yang 

dapat digunkaan untuk 

menghemat pajak. Biaya ini 

tercermin dalam besarnya biaya 

penyusutan dan amortisasi 

terhadap total aktiva 

NDTS 

 Aktiva Total

 Amortisasi  dan Depresiasi  Biaya Total

 

Viviani (2008); 

Huang & Song 

(2006) 

Skala Perusahaan (x6): 

Merupakan cerminan besar 

kecilnya perusahaan yang 

tampak dalam nilai total aktiva 

pada neraca akhir tahun 

Size Log natural dari Total Aktiva Sing et al. 

(2003); Zou & 

Xiao (2006). 

Kondisi Intern Perusahaan (x7): 

Menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memberikan 

sinyal kepada pasar sebagai 

refleksi untuk harga relatif dari 

saham perusahaan 

PER 

 sahamlembar per Laba

 sahamlembar per Harga
 

Hanafi 

(2004:45);  

Pandya & Rao 

(1998). 

Struktur Modal (y1): 

Proporsi pendanaan yang 

dilakukan perusahaan yang 

bersumber dari ekuitas dan dari 

hutang. 

DAR 

Aktiva Total

Hutang Total
 

 Pandey (2004); 

Efni (2011); 

Sumiati (2010). 

Nilai Perusahaan (y2): 

Merupakan ukuran keberhasilan 

manajemen dalam operasi masa 

lalu dan prospek di masa yang 

akan datang. 

Tobin’s Q 







 


TA

CA -I)  (D  P) x (OS
  Q sTobin' t

 

OS= Outstanding Share 

P= Stock Price 

D= Total Debt 

I= Total Inventory 

CA= Current Asset 

TA= Total Asset 

Chang & Wang 

(2007);  Pandya 

& Rao (1998) 
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3. 4. Metode Analisis Data  

3. 4.1. Statistik Deskriptif 

  Dalam penelitian ini akan disajikan dalam statistik rata-rata yang dilengkapi 

dengan nilai tertinggi dan terendah pada masing-masing variabel penelitian. Tujuannya 

analisis deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran atau deskripsi  empiris atau 

data yang dikumpulkan dalam penelitian. 

3.4.2. Statistik Inferensial  

Analisis statistik inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

jalur (path analysis)  dengan bantuan SPSS 19 for windows.   Alasan yang mendasari 

penggunaan model analisis jalur dikarenakan: (1). Pemodelan yang dikembangkan 

dengan tanpa variabel laten dan indikator, (2) Terdapat hubungan yang kompleks ada 

lebih dari satu variabel dependen sehingga diperlukan serangkaian persamaan regresi. 

Penelitian ini memiliki dua persamaan regresi yaitu pengaruh variabel sales, aktiva, 

potensi, profit, NDTS, size, intern terhadap struktur modal kemudian persamaan 

pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. 

3.4.2.1. Pengujian Asumsi Analisis Jalur 

Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi (Solimun, 2002:49) antar lain: (1) 

Hubungan variabel dalam model analisis jalur adalah linear dan adiftif. (2) Hanya model 

rekursif dapat dipertimbangkan, yaitu hanya sistem aliran kausal ke satu arah. sedangkan 

model resiprokal tidak dapat dilakukan dengan analisis jalur. (3) Variabel endogen 

minimal dalam skala ukur interval. (4) Observed variables diukur tanpa kesalahan. (5) 

Model yang dianaliss diidentifikasi dengan benar berdasarkan teori-teori dan konsep-

konsep yang relevan. 

 Dalam penelitian ini untuk pengujian hubungan variabel dalam model dilakukan 

dengan pengujian linearitas menggunakan uji curve fit, dengan kaidah keputusan yang 

merujuk pada konsep parsimony, yakni bilamana seluruh model yang digunakan sebagai 

dasar pengujian adalah signifikan atau nonsignifikan atau fungsi linear signifikan berarti 

model dikatakan linear. 

3.4.2.2. Pengujian Goodness of Fit Inner Model 

   Pengujian  Goodness of Fit Inner Model struktural  berupa nilai Q-Square 

predictive relevance (Q
2
) yang dihitung berdasarkan nilai R

2
 masing-masing variabel 

dependen. Perhitungan Q
2
 dilakukan dengan rumus: 

 

Q
2
 = 1 – (1 – R1

2
) (1 – R2

2
) ... (1 – Rp

2
) 

 

Keterangan: R1
2 

, R2
2
 ..... Rp

2
 adalah R-Square variabel endogen dalam model 

persamaan. Besaran Q
2
 memiliki nilai rentang 0 < Q

2
 < 1, dimana semakin mendekati 1 

berarti model semakin baik.  

3.4.2.3. Konstruksi Diagram Path 

Kerangka konsep penelitian pada bab sebelumnya menunjukkan determinan  

faktor-faktor struktur modal dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Dengan 

demikian model struktural yang digunakan dalam penelitian ini adalah model rekursif 

atau satu arah. Berdasarkan model hipotesis penelitian sebagai diagaram path maka 

persamaan matematis dapat diformulasikan sebagai berikut: 

1. Y1 = P1X1 + P2X2+ P3X3+ P4X4+ P5X5+ P6X6+ P7X7+μ1 

2. Y2 = P8Y1 +  μ2 

Dimana:  

Y1 = STRUKTUR MODAL 

Y2 = NILAI PERUSAHAAN 

X1 = SALES 

X2 = AKTIVA 
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X3 = POTENSI 

X4 = PROFIT 

X5 = NDTS 

X6 = SIZE 

X7 = INTERN 

P1, P2, ... P8 = Koefisien Jalur 

μ1, μ2  = Error 

 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.2. Analisis Statistik Deskriptif    

Hasil statistik deskriptif untuk periode pengamatan 2007-2011 dengan unit analisis 

pooling data sebanyak 65 observasi untuk masing-masing variabel penelitian tampak 

pada Tabel 4 : 

Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Variabel Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SALES 0,000 2,349 0,301 0,415 

AKTIVA 0,358 5,200 1,490 1,161 
POTENSI 0,000 0,009 0,002 0,002 
PROFIT 0,011 0,216 0,067 0,043 
NDTS 0,000 0,006 0,003 0,002 
SIZE 12,537 16,720 14,751 0,996 
INTERN 0,610 168,850 27,999 35,088 
SM 0,170 0,730 0,474 0,149 
NP 0,000 2,941 0,579 0,544 

          Sumber: Diolah dari Data Sekunder  

Tabel 4 diatas tampak  skala perusahaan yang diproksi size memiliki nilai 

minimum 12,537 dan maksimum 16,720. Hal ini mengindikasikan bahwa sampel 

perusahaan penelitian ini memiliki data beragam. Perbedaan nilai maksimum dan 

minimum yang cukup tinggi menjelaskan bahwa ada perusahaan dalam sampel penelitian 

memiliki kategori total aktiva terendah dibandingkan dengan perusahaan sampel yang 

memiliki total aktiva tertinggi. Sedangkan secara rata-rata nilai size sebesar 14,751 dan 

standar deviasi 0,996. Standar deviasi yang lebih kecil dari size menggambarkan bahwa 

data terdistribusi secara normal untuk data ini.  

Nilai maksimum kondisi intern perusahaan sampel adalah 168,85 dan minimum 

0,610 mencerminkan bahwa secara keseluruhan terjadi cukup jauh antara kondisi intern 

perusahaan yang diproksi PER. Secara rata-rata diperoleh nilai 27,999 dengan standar 

deviasi 35,088, mencerminkan bahwa terjadi dispersi cukup tinggi untuk variabel kondisi 

intern perusahaan. Merujuk pada rasio keuangan Tabel 4.1 terlihat bahwa EPS saham 

sektor real estate and property  memiliki fluktuasi yang cukup signifikan terlihat dari 

perubahan EPS hampir setiap tahun. Kecenderungan EPS mengalami peningkatan untuk 

tiga tahun terakhir dapat menyebabkan kondisi intern perusahaan sampel mengalami 

fluktuasi sehingga standar deviasi yang tinggi diatas rata-rata.  

Secara keseluruhan pada Tabel 4 hanya satu variabel yaitu kondisi intern memiliki 

standar deviasi relatif lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata. Secara statistik 

tidak menjadi masalah karena tidak terjadi heterokedastisitas (data berdistribusi normal). 

Central limit theorem menyatakan bahwa jika jumlah pengamatan besar (di atas 30), 

maka data dianggap berdistribusi normal walaupun standar deviasi lebih besar dari nilai 

rata-rata (mean). 
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 4.3. Analisis Statistik Inferensial: Analisis Jalur (Path Analysis) 

4.3.1. Uji Linearitas 

Adapun hasil pengujian kecocokan model dilakukan untuk mengetahui apakah 

model yang diperoleh telah tepat dalam menggambarkan hubungan antar variabel yang 

sedang diteliti sehingga dapat dikategorikan kedalam model yang baik. Pendekatan yang 

digunakan adalah Curve Fit, dengan kaidah keputusan merujuk pada konsep parsimony, 

yaitu bilamana seluruh model yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah signifikan 

atau nonsignifikan atau fungsi linear signifikan berarti model dikatakan linear. Spesifikasi 

model yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah model linear, kuadratik, kubik, 

inverse, logarithmic, power, S, compound, growth dan eksponensial.  Hasil pemeriksaan 

asumsi liniearitas untuk setiap hubungan antar variabel disajikan dalam Tabel 5 berikut: 

Tabel 5. Hasil Pengujian Asumsi Linearitas 
Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Hasil Pengujian (α=0.05)  Sig  Keputusan 

SALES SM Semua Model  Tidak Signifikan  0,058  Linear 

AKTIVA  SM Model Linear Signifikan  0,000  Linear 

POTENSI SM Model Linear Signifikan  0,088  Linear 

PROFIT SM Model Linear Signifikan  0,398  Linear 

NDTS SM Model Linear Signifikan  0,007  Linear 

SIZE SM Model Linear Signifikan  0,000  Linear 

INTERN SM Model Linear Signifikan  0,746  Linear 

SM NP Model Linear Signifikan  0,016  Linear 

Keterangan:   SM= Struktur Modal       NP= Nilai Perusahaan 

Sumber: Diolah dari data sekunder 

Tabel 5 diatas tampak bahwa semua bentuk hubungan antar variabel dalam model 

struktural adalah linear. Berdasarkan prinsip parsimony untuk hubungan  variabel sales 

terhadap struktur modal semua bentuk model tidak signifikan, maka keputusan terhadap 

model ini adalah tetap linear. Dengan demikian asumsi linearitas pada model struktural 

ini telah terpenuhi. Asumsi model rekursif sudah terpenuhi, hal ini dapat diperhatikan 

pada Gambar 2 hipotesis penelitian sehingga asumsi model dispesifikasikan dengan benar 

sudah terpenuhi. Berdasarkan data input data analisis jalur adalah berupa skor faktor hasil 

analisis faktor konfirmatori, dimana skor faktor berdistribusi normal.  

4.3.2. Uji Goodness of Fit Model 

Hasil pemeriksaan goodness of fit model terpenuhi jika didukung oleh data 

empirik. Goodness of fit model  struktural pada analisis jalur berupa nilai koefisien 

determinasi total (R
2

m). Nilai ini dihitung berdasarkan nilai R
2
 masing-masing variabel 

dependen, yaitu diperoleh R
2
 untuk variabel struktur modal (Y1) sebesar 0,420 dan untuk 

variabel nilai perusahaan (Y2) sebesar 0,089. Berdasarkan R
2
 masing-masing variabel 

endogen maka dapat dihitung  nilai predictive-relevance (Q2): 

 Q
2
 = 1 – (1 – R1

2
) (1 – R2

2
) = 1 – (1 – 0,420) (1 – 0,089)=0,472 

Nilai Q2 diperoleh sebesar 0,472 dapat diartikan bahwa model mampu 

menjelaskan fenomena yang diselidiki sebesar 47,2%.  Berdasarkan nilai ini maka model 

yang terbentuk dikatakan cukup baik karena hampir 50% mampu memprediksi variabel 

dependen dan layak untuk digunakan sebagai dasar pengujian hipotesis. 

4.3.2. Hasil Analisis Jalur  

Pengujian model dengan menggunakan theory trimming, dimana uji validasi 

koefisen jalur pada setiap jalur untuk pengaruh langsung adalah sama dengan regresi. 

Menggunakan nilai p (p value) dan uji t yaitu pengujian koefisien dibakukan 

(standardized coefficient) regresi secara parsial bilamana p value < 0,05 dinyatakan 

signifikan atau hipotesis diterima. Berdasarkan theory triming maka jalur-jalur yang tidak 

signifikan tidak ikut disertakan. Hasil pengujian hipotesis jalur dapat dilihat pada Tabel 6  

dan diagram jalur hasil pengujian hipotesis tampak pada Gambar 2 berikut ini: 
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Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis 

Hubungan Antar 

Variabel 

Koefisien 

Jalur 

P-Value Keterangan Keputusan 

SALES  

 

 

SM 

0,130 0,224 Tidak Signifikan H1 Ditolak 

AKTIVA  0,293 0,011 Signifikan H2 Diterima 

POTENSI -0,291 0,017 Signifikan H3 Diterima 

PROFIT 0,112 0,394 Tidak Signifikan H4 Ditolak 

NDTS -0,037 0,770 Tidak Signifikan H5 Ditolak 

SIZE -0,392 0,009 Signifikan H6 Diterima 

INTERN 0,053 0,639 Tidak Signifikan H7 Ditolak 

SM NP 0,299 0,016 Signifikan H8 Diterima 

Sumber: Diolah dari data sekunder 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: S = Signifikan; TS = Tidak Signifikan 

Gambar 2. Diagram Jalur Hasil Pengujian Hipotesis 

 

4.4. Pembahasan Hipotesis Penelitian  

4.4.1. Pengaruh Tingkat Penjualan terhadap Struktur Modal 

 Tingkat penjualan perusahaan (SALES) sebagai determinan variabel terhadap 

struktur modal dapat dijelaskan sebagai penentu utama saat perusahaan memutuskan 

untuk penggunaan sumber dana eksternal. Perusahaan dengan tingkat penjualan yang 

relatif stabil berarti memiliki cash flow yang relatif stabil pula. Semakin stabil tingkat 

penjualan perusahaan, semakin mampu perusahaan untuk memenuhi kewajiban-

kewajibannya. Sehingga secara teori dapat dianalogikan bahwa tingkat penjualan 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penggunaan sumber dana eksternal dalam 

komposisi struktur modal.  

Penelitian ini berdasarkan hasil analisis jalur ditemukan bahwa tingkat penjualan  

tidak signifikan sebagai determinan struktur modal untuk sektor real estate and property 

atau H1 ditolak. Hasil temuan ini dapat dimaknai bahwa perusahaan dalam sampel 

penelitian dalam kegiatan operasionalnya lebih banyak menggunakan sumber dana 

internal.  Keputusan pendanaan berdasarkan fakta empiris penelitian ini untuk BEI 

0,130TS 

PROFIT 

SALES 

AKTIVA 

POTENSI 

NDTS 

SIZE 

INTERN 

NILAI 

PERUSAHAAN 

STRUKTUR 

MODAL 

0,299(s) 

0,293S 

-0,291S 

0,112TS 

-0,037TS 

-0,392S 

0,053TS 
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termasuk pada Pecking Order Theory (POT) sebagai salah satu teori struktur modal yang 

didasari oleh asumsi informasi asimetri di pasar (Myer & Majluf, 1984).  Informasi 

asimetri ini menyebabkan perusahaan mempunyai pola urutan pendanaan dimulai dari  

sumber dana internal kemudian jika kebutuhan dana internal tidak mencukupi maka 

perusahaan akan memenuhi melalui hutang dan terakhir menerbitkan ekuitas.  

4.4.2. Pengaruh Struktur Aktiva terhadap Struktur Modal 

Struktur aktiva sebagai determinan struktur modal dalam penelitian ini ditemukan 

hasil yang signifikan dan positif (H2 diterima). Hasil temuan ini dimaknai bahwa sektor 

real estate and property memiliki perbandingan antara aktiva lancar dan aktiva tetap 

secara rata-rata 1,490 (Tabel 4.2) mencerminkan bahwa setiap satu rupiah aktiva tetap 

dijamin oleh aktiva lancar Rp1,490. Sehingga komposisi aktiva lancar yang tepat akan 

memiliki kecenderungan bagi perusahaan sampel penelitian untuk menggunakan sumber 

dana eksternal.  Temuan penelitian ini merujuk pada tradeoff theory bahwa perusahaan 

akan berupaya untuk mempertahankan struktur modal yang ditargetkan dengan maksud 

untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan mempertimbangkan cost and benefit atas 

penggunaan hutang.  

4.4.3. Pengaruh Potensi Pertumbuhan terhadap Struktur Modal 

Variabel potensi pertumbuhan sebagai determinan struktur modal ditemukan hasil 

yang signifikan dan negatif (H3 diterima). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa potensi pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal cukup bukti 

untuk diterima. Hasil ini menunujukkan bahwa potensi pertumbuhan yang diproksi R&D 

mampu menjelaskan variasi perubahan struktur modal perusahaan sektor real estate and 

property di BEI selama periode pengamatan 2007-2011. 

Merujuk pada statistik deskriptif bahwa selama periode pengamatan, rata-rata 

potensi pertumbuhan yang diproksi R&D yaitu 0,002 atau 0,02% sedangkan struktur 

modal sebesar 0,474 atau 47,4%. Berdasarkan hubungan potensi pertumbuhan maka 

secara deskriptif terdapat hubungan dengan arah yang bertentangan. Jika R&D terus 

memiliki porsi yang menurun kondisi nyata terhadap struktur modal mengalami 

peningkatan, dapat diartikan bahwa perusahaan sektor real estate and property 

menambah jumlah modal ekstern tetapi hasil penerimaan modal tersebut tidak digunakan 

secara optimal bagi perusahaan sektor ini untuk memperbesar investasi dalam R&D.  

Temuan penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan Opler & Titman (1993) 

yang menemukan bahwa pengaruh R&D terhadap struktur modal adalah signifikan dan  

positif. Hasil temuan Sujono (2010) bahwa besarnya R&D dalam perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap jumlah hutang yang dimiliki dalam struktur modal dengan objek 

penelitian pada sektor manufaktur.  Tetapi penelitian ini mendukung hasil temuan Seru 

(2007) bahwa pengaruh R&D terhadap struktur modal adalah signifikan dan negatif.  

Implikasi temuan penelitian tentang pengaruh R&D terhadap struktur modal menjadi 

penting bahwa dalam pembiayaan R&D baik secara teoritis maupun empiris memiliki 

komposisi yang lebih kecil dari sumber dana eksternal yang tersedia.  

4.4.4. Pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal 

Hasil analisis jalur pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal adalah tidak 

signifikan (Gambar 3). Hasil ini dapat dimaknai bahwa profitabilitas perusahaan  sektor 

real estate and property tidak mampu menjadi determinan dalam struktur modal di BEI.  

Jika terjadi peningkatan profitabilitas yang diukur dengan membandingkan EBIT 

terhadap total aktiva maka tidak akan memengaruhi struktur modal yang diproksi dengan 

DAR (debt to assets ratio). Merujuk pada statistik deskriptif tampak bahwa secara rata-

rata tingkat profitabilitas adalah 0,067 dimana setiap satu rupiah aktiva tetap memberikan 

kontribusi pada EBIT sebesar Rp0,067. Kondisi ini cukup sulit bagi perusahaan sampel 

penelitian untuk menggunakan sumber dana eksternal. Ketersediaan modal sendiri tidak 

mampu untuk memprediksi besarnya struktur modal. Selama periode pengamatan 

perbandingan antara rata-rata profitabilitas dan struktur modal adalah 0,067 dan 0,474. 

Melihat pada proporsi ini peningkatan rata-rata profitabilitas lebih kecil dibandingkan 
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struktur modal, sehingga proporsional peningkatan hutang dalam komposisi struktur 

modal tidak menyumbang pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa sektor real estate and property mendukung pecking order theory 

yang menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas kecenderungan perusahaan untuk 

tidak menggunakan hutang dalam membiayai investasinya. Kenyataan empiris dalam 

penelitian ini adalah tidak signifikan dengan arah positif, artinya struktur modal dalam 

perusahaan tidak ditentukan oleh besar atau kecilnya profit yang dimiliki. Secara implisit 

bahwa perusahaan sektor real estate and property  dalam memperoleh profit 

menggunakan sumber dana internal. Dukungan terhadap pecking order theory telah 

banyak dilakukan oleh peneliti seperti  Lowe et al (1994); Prasad et al (1997); Choi 

(1992) dan  Viviani (2008).   

4.4.5. Pengaruh Non-Debt Tax Shield terhadap Struktur Modal 

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa NDTS tidak signifikan berpengaruh 

terhadap struktur modal sehingga H5  ditolak.  Hipotesis yang menyatakan bahwa NDTS 

berpengaruh terhadap struktur modal tidak cukup bukti untuk diterima. Temuan ini dapat 

dimaknai bahwa perbandingan besarnya jumlah biaya depresiasi dan amortisasi terhadap 

total aktiva tidak mampu menjelaskan variasi struktur modal. Statistik deskriptif 

menunjukkan bahwa nilai minimum NDTS adalah 0,000 dan nilai maksimum sebesar 

0,006, sedangkan rata-rata sebesar 0,003 memperlihatkan bahwa jumlah biaya depresiasi 

dan amortisasi relatif rendah. Rendahnya jumlah biaya NDTS tidak memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan atau penurunan jumlah hutang dalam struktur modal. 

Secara keseluruhan hasil temuan penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian 

sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Moh’d et al. (1988) dan Balakrishan & Fox 

(1993) yang menemukan bahwa pengaruh NDTS terhadap struktur modal adalah 

signifikan dan positif. Penelitian lain yang dilakukan Sudarma (2004); Huang & Song 

(2006); Sujono (2010) menunjukkan bahwa pengaruh NDTS terhadap struktur modal 

adalah signifikan dan negatif. Penelitian ini konsisten dengan hasil temuan Zou & Xiao 

(2006) dan  Masidonda (2013) bahwa tidak memiliki pengaruh antara NDTS terhadap 

struktur modal. 

4.4.6. Pengaruh Skala Perusahaan terhadap Struktur Modal 

Berdasarkan hasil analisis skala perusahaan terhadap struktur modal menunjukkan 

pengaruh signifikan dan negatif sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.4. Dengan 

demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa skala perusahaan berpengaruh 

terhadap struktur modal cukup bukti untuk diterima (H6 diterima). Hasil ini menunjukkan 

bahwa skala perusahaan yang diproksi dengan log natural dari total aset mampu 

menjelaskan variasi perubahan struktur modal perusahaan sektor real estate and property 

selama periode 2007-2011.  Statistik deskriptif menunjukkan bahwa secara rata-rata skala 

perusahaan sebesar 14,751, sedangkan rata-rata struktur modal 0,474. Merujuk pada ini 

dapat diungkap bahwa nilai rata-rata skala perusahaan yang tinggi menurunkan 

penggunaan hutang dalam struktur modal. Sehingga terlihat bahwa besar atau kecilnya 

skala perusahaan akan berpengaruh pada penggunaan hutang dalam struktur modal.  

Temuan penelitian ini berbeda dengan Pandey (2002); Zou & Xiao (2006) dan Sumiati 

(2011) bahwa pengaruh skala perusahaan yang diproksi size adalah signifikan dan positif. 

Perbedaan arah terjadi karena penelitian sebelumnya menempatkan size  sebagai variabel 

kontrol dari determinan struktur modal. Sedangkan penelitian ini size ditempatkan 

sebagai variabel prediktor terhadap struktur modal.  

4.4.7. Pengaruh Kondisi Intern Perusahaan terhadap Struktur Modal 

Hasil analisis pengaruh kondisi intern perusahaan terhadap struktur modal 

ditemukan tidak signifikan sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

kondisi intern perusahaan yang diproksi PER terhadap struktur modal tidak cukup bukti 

untuk diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa PER tidak mampu menjelaskan  variasi 

perubahan struktur modal untuk sektor real estate and property.  Pengukuran PER 
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sebagai gambaran kemampuan perusahaan dalam memberikan sinyal kepada pasar terkait 

dengan pembiayaan jangka panjang misalnya dari obligasi dan saham. Sehingga variabel 

PER tidak menjadi determinan bagi perusahaan untuk meningkatkan struktur modal. 

Berdasarkan statistik deskriptif pada Tabel 4.2 tampak bahwa rata-rata PER sebesar 28 

kali sedangkan struktur modal sebesar 47% mencerminkan bahwa PER tinggi perusahaan 

memiliki sumber dana dari peningkatan laba bersih selama periode tertentu.  PER tinggi 

sebagai perbandingan antara  harga pasar dari setiap lembar saham terhadap EPS 

mencerminkan indiaktor perkembangan perusahaan dimasa yang akan datang (prospects 

of the firm). Temuan penelitian ini mendukung signalling theory  bahwa PER tinggi 

mencerminkan perusahaan memiliki prospek yang bagus dari para investor. PER 

dipergunakan oleh berbagai  pihak atau investor untuk membeli saham. Keputusan yang 

diambil untuk membeli saham dengan PER, yaitu pertama sekali membandingkan dengan 

PER saham sejenis atau industrinya, bahkan dilihat dari PER pasarnya, saham tersebut 

sudah layak dibeli karena murah dibandingkan dengan sejenisnya.  

4.4.8. Pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil analisis pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan menunjukkan 

pengaruh positif dan signifikan sebagaimana ditunjukkan Tabel 4.4. Dengan demikian, 

hipotesis yang menyatakan bahwa semakin banyak hutang dalam struktur modal 

perusahaan, maka nilai perusahaan akan semakin tinggi cukup bukti untuk diterima (H8 

diterima). Hasil ini menunjukkan bahwa struktur modal mampu menjelaskan variasi 

perubahan nilai perusahaan sektor real estate and property di Bursa Efek Indonesia. 

Merujuk pada statistik deskriptif Tabel 4.2 diperoleh rata-rata struktur modal adalah 

47,4% sedangkan nilai perusahaan yang tercermin dalam Tobin’s Q rata-rata sebesar 

57,9%. Hal ini mencerminkan bahwa sektor real estate and property memiliki jumlah 

komposisi hutang dalam struktur modal cukup tinggi. Peningkatan struktur modal yang 

cukup tinggi berpengaruh terhadap rata-rata nilai perusahaan menjadi 57,9%. Artinya 

hubungan struktur modal dan nilai perusahaan adalah satu arah, semakin tinggi struktur 

modal maka akan semakin tinggi nilai perusahaan. Hasil temuan penelitian ini 

mendukung penelitian yang temuan Fama & French (1997); Sharma (2006); Eldomiaty & 

Ismail (2008); Masidonda (2013) bahwa struktur modal berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara Simerly & Li (2000); Sujono (2010); 

Sumiati (2011) menemukan pengaruh negatif  antara struktur modal terhadap nilai 

perusahaan.  

4.5. Kontribusi Penelitian 

4.5.1. Kontribusi Teoritis  
1. Memberikan bukti empiris baru tentang determinan struktur modal sebagai financing 

decision. Hasil temuan penelitian ini memberikan bukti determinan struktur modal 

yaitu variabel struktur aktiva (AKTIVA), potensi pertumbuhan (POTENSI), skala 

perusahaan (SIZE) penentu struktur modal dalam perusahaan. temuan penelitian ini 

konsisten dengan teori struktur modal yaitu trade-off theory dan pecking order theory 

yang merupakan pengembangan teori struktur modal Modigliani & Miller (1963). 

2. Bukti empiris dari penelitian ini untuk variabel potensi pertumbuhan berpengaruh 

terhadap struktur modal mendukung signalling theory yang dikemukakan Ross (1977) 

menyatakan bahwa jika manajer mempunyai keyakinan bahwa prospek perusahaan 

baik maka manajer akan mengkomunikasikan hal tersebut ke investor. 

4.5.2. Kontribusi Praktis 

1. Keputusan penting sebelum membuat keputusan pendanaan, maka pengambil 

keputusan seperti para manajer, dewan direktur, dewan komisaris harus 

mempertimbangkan variabel determinan struktur modal. Temuan penelitian ini untuk 

real estate and property variabel determinan adalah struktur aktiva (AKTIVA), 

potensi pertumbuhan (POTENSI), skala perusahaan (SIZE). Struktur aktiva 

mencerminkan perbandingan aktiva lancar dan aktiva tetap menunjukkan keputusan 

investasi yang dibuat oleh para pengambil keputusan. Penentuan keputusan investasi 
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berdasarkan return optimal yang diperoleh setelah dilakukan proses hitungan seperti 

capital budgeting sehingga para  pengambil keputusan tidak salah dalam keputusan 

investasi. 

2. Variabel lain sebagai penentu struktur modal berdasarkan penelitian ini adalah potensi 

pertumbuhan. Hasil temuan ini dapat dimaknai bahwa pengambil keputusan harus 

mampu berinovasi secara kreatif, peningkatan R&D yang tinggi menjadikan 

perusahaan mampu bersaing dan memiliki nilai tambah positif. Sedangkan skala 

perusahaan memberikan kontribusi terhadap jumlah hutang dalam struktur modal 

diartikan bahwa jika perusahaan skala besar tidak mengalami kesulitan untuk 

memperoleh tambahan modal dari sumber dana eksternal karena bagi perusahaan 

besar memiliki total aktiva yang besar sehingga perusahaan skala besar memiliki 

sejumlah aset untuk dijadikan agunan. 

3. Bagi investor dan calon investor temuan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan 

pertimbangan dalam memperoleh informasi mengenai nilai perusahaan sektor real 

estate and property di BEI sebagai salah satu pedoman untuk memutuskan investasi. 

4.6. Keterbatasan Penelitian 
1. Keterbatasan informasi kualitatif 

Penelitian ini belum sepenuhnya memperhitungkan sisi kualitatif seperti manajemen 

perusahaan dan bagaimanca cara perusahaan memberikan pelayanan kepada 

konsumen belum dilakukan. Hal ini karena keterbatasan informasi tentang data-data 

kualitatif yang dapat diperoleh. Jadi, penilaian ini hanyalah semacam potret keuangan 

sesaat dan  tentunya mengandung keterbatasan. Termasuk format laporan keuangan 

yang belum seragam ada perusahaan yang mencantumkan biaya dan pendapatan 

secara lengkap, tapi ada juga yang tidak lengkap sehingga mengalami kesulitan dalam 

mengidentifikasi  data-data keuangan. 

2.  Keterbatasan sampel 

Sampel yang digunakan terbatas hanya pada sektor real estate and property dimana 

sample size yang relatif kecil.  Sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi 

pada perusahaan dalam sektor lainnya. Untuk itu  peneliti selanjutnya harus 

mengambil sampel penelitian yang cakupannya lebih banyak lagi yaitu dengan cara 

menambah cakupan tahun penelitian yang lebih luas dan menambah objek penelitian 

untuk seluruh sektor di BEI. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

1. Penelitian ini difokuskan pada determinan struktur modal dan pengaruhnya terhadap 

nilai perusahaan pada sektor real estate and property di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat simpulkan bahwa: 

2. Determinan struktur modal dalam penelitian ini ditentukan oleh struktur aktiva 

(AKTIVA), potensi pertumbuhan (POTENSI), skala perusahaan (SIZE). Struktur 

aktiva mencerminkan perimbangan antara aktiva lancar dan aktiva tetap sebagai 

representasi dari keputusan investasi. Potensi pertumbuhan mencerminkan prospek 

perusahaan dengan memberikan sinyal kepada pasar sebagai bentuk informasi kepada 

investor atau calon investor. Sedangkan skala perusahaan mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam melunasi angsuran dengan melihat total aktiva yang dimiliki. 

3. Struktur modal memberikan kontribusi dalam perubahan peningkatan nilai perusahaan 

yang tercermin dalan Tobin’s Q.  Hal ini dapat diartikan keputusan struktur modal 

mempunyai relevansi dengan nilai perusahaan. Ketika rasio hutang meningkat, maka 

nilai perusahaan akan meningkat. 

5.2. Saran-saran 

1. Dalam keputusan pendanaan yaitu struktur modal terhadap nilai perusahaan, maka 

penting bagi perusahaan-perusahaan untuk mengetahui sumber dana yang optimal 

mengenai sumber dana internal dan eksternal.  
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2. Perusahaan harus mampu menghasilkan nilai Tobins’ Q yang lebih besar dari satu. Hal 

ini dikarenakan nilai Tobin’s Q lebih besar dari satu atau lebih mencerminkan bahwa 

perusahaan memiliki insentif untuk melakukan investasi yang lebih besar daripada 

perusahaan yang memiliki nilai Tobins’Q. 

3. Untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka harus memperhatikan kinerja keuangan 

yang dapat berbasis pasar dan berbasis fundamental perusahaan. Kinerja keuangan 

yang berbasis pasar merupakan respon positif dari investor dan selanjutnya akan 

berdampak pada kenaikan harga saham. Sedangkan kinerja keuangan berbasis 

fundamental merupakan ukuran keberhasilan baik manajer maupun karyawan agar 

tetap mampu menghasilkan growth yang positif setiap tahun. 
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