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Abstract 

The aim of  this study is to analyze the influence of profitability, and firm size, on capital structure. This study was focused 

on property and real estate companies listed on Indonesian  Stock Exchange from 2010-2013. The method of data 

collection is purposive sampling. There were 103 datas from 4 year observation. This study used secondary data from 

Indonesia Stock Exchange and Indonesian Capital Market Directory (ICMD) with multiple regression as statistical tool. 

This study shows that profitability have negative and significant influence to capital structure. Then, firm size have positive 

and significant influence to  capital structure. 
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1. PENDAHULUAN 

Perusahaan sebagai suatu entitas yang beroperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi, 

umumnya tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba maksimal, tetapi juga berusaha meningkatkan nilai 

perusahaan dan kemakmuran pemiliknya. Untuk itu perusahaan mempunyai rencana strategis dan taktik yang 

disusun dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk dapat menjalankan usahanya, suatu 

perusahaan memerlukan dana. Pemenuhan kebutuhan dana suatu perusahaan dapat disediakan dari sumber 

intern suatu perusahaan, yaitu sumber dana yang dibentuk sendiri dalam perusahaan. Misalnya dana yang 

berasal dari keuntungan yang tidak dibagikan atau keuntungan yang ditahan dalam di dalam perusahaan 

(retained earning). Disamping itu terdapat pula sumber ekstern, yaitu sumber dana yang berasal dari tambahan 

penyertaan modal pemilik atau emisi saham baru, penjualan obligasi dan kredit dari bank. 

Dalam memenuhi kebutuhan dana, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa hal antara lain: 

besarnya dana yang akan dibutuhkan dan dimana dana tersebut nantinya akan dapat diperoleh serta berapa lama 

dana tersebut akan digunakan dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan Kebutuhan dana untuk 

pengeluaran operasional dibiayai dengan sumber dana jangka pendek. Sumber dana ini digunakan untuk 

membiayai operasi perusahaan sehari-hari, misalnya membayar gaji pegawai, membeli bahan baku, membayar 

biaya administrasi dan lain-lain. Dana yang akan dikeluarkan ini diharapkan untuk dapat kembali dalam jangka 

waktu yang relatif pendek (kurang dari satu tahun) melalui hasil penjualan.  

Sementara itu kebutuhan dana untuk penambahan modal perusahaan dibiayai dengan sumber dana 

jangka panjang seperti penerbitan saham, obligasi, dan laba ditahan. Dana tersebut digunakan untuk 

membelanjai investasi perusahaan. Hasil pengembaliannya dapat diterima kembali dalam jangka waktu yang 

relatif lama (lebih dari satu tahun). Penggunaan sumber dana jangka panjang seperti utang jangka panjang, 

saham, obligasi dan laba ditahan oleh perusahaan akan membentuk struktur modal. 

Menurut Van Horne (1997 : 474 ), Struktur modal merupakan bauran (proporsi) pendanaan permanen 

jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh hutang, ekuitas saham preferan dan saham biasa. Sedangkan 

Menurut Harmono (2009:137) struktur modal adalah variasi perubahan komposisi struktur modal yang dapat 

mengubah besarnya rata-rata tertimbang biaya modal yang berpengaruh terhadap penilaian perusahaan. Struktur 

modal menjadi masalah yang sangat penting bagi perusahaan, karena baik buruknya struktur modal akan 
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mempunyai efek langsung terhadap posisi keuangan perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

Menurut Balance Theory struktur modal yang optimal ditentukan dengan penambahan utang, utang 

memiliki manfaat dan biaya perimbangan antara manfaat dan biaya. Utang menguntungkan perusahaan karena 

pembayaran bunga diperhitungkan sebagai biaya dan mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga jumlah 

pajak yang dibayar perusahaan akan berkurang. Selain itu, perusahaan lebih memilih melakukan pinjaman atau 

utang karena sifatnya yang tidak permanen dan biaya pengadaannya yang lebih murah dibanding dengan 

menerbitkan saham sebagai tambahan modal. Tetapi, utang juga memiliki sisi negatif yaitu meningkatkan 

kebangkrutan perusahaan. 

Perusahaan Property dan Real Estate adalah salah satu perusahaan yang memliki peran yang paling 

dominan dalam Bursa Efek Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa perusahaan Property dan Real Estate ini 

juga merupakan perusahaan yang memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan suatu negara, 

khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Dengan melihat tingkat perkembangan yang 

cukup pesat ini, tentunya akan meningkatkan keuntungan untuk setiap perusahaan Property dan Real Estate. 

Dimana perusahaan Property dan Real Estate ini memiliki jumlah aset yang cukup banyak, khususnya untuk 

aset tetap. Dengan memiliki jumlah aset yang banyak, apakah perusahaan ini mampu memaksimalkan labanya 

berdasarkan jumlah aset yang tersedia ini serta apakah perusahaan mampu menghasilkan tingkat pengembalian 

yang tinggi yang nantinya dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan. 

Selain mempunyai jumlah aset yang banyak, perusahaan property dan real estate ini juga memiliki 

tingkat penjualan yang sangat bagus. Bahkan pada tahun 2013, ada perusahaan ini yang memiliki penjualan 

mencapai Rp 6 Triliun, dan kenaikan penjualannya juga cukup signifikan. Tetapi dengan memiliki jumlah aset 

yang banyak dan tingkat penjualan yang bagus, tentunya perusahaan ini juga memiliki jumlah hutang jangka 

panjang yang sangat banyak, dan kenaikan jumlah hutang untuk setiap tahunnya bisa mencapai 3 kali lipat dari 

tahun sebelumnya. 

Menurut Sartono (2012), faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal terdiri dari tingkat 

penjualan, struktur asset, tingkat pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, variabel laba dan pertumbuhan pajak, 

skala (ukuran) perusahaan dan kondisi internal perusahaan. Dengan memiliki tingkat profitabilitas dan ukuran 

yang besar yang ditunjukkan oleh total penjualannya, maka faktor tersebut dianggap akan mempengaruhi 

struktur modal perusahaan property dan real estate, sehingga penelitian ini difokuskan pada pengaruh 

profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal perusahaan property dan real estate yang terdaftar 

di BEI tahun 2010-2013. 

 

 

2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Struktur Modal 

Menurut Van Horne (1997:474), struktur modal merupakan bauran (proporsi) pendanaan permanen 

jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh utang, ekuitas saham preferan dan saham biasa. Bauran 

pendanaan (financing mix) dapat mempengaruhi nilai perusahaan secara lansung (Atmaja, 2008). Struktur modal 

terdiri dari sumber pendanaan jangka panjang yang terdiri dari obligasi dan saham.  

Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan, karena struktur keuangan menyangkut 

seluruh sisi utang jangka pendek, utang jangka panjang dan modal sendiri (Warsini, 2003). Menurut Harmono 

(2009:137) struktur modal adalah variasi perubahan komposisi struktur modal yang dapat mengubah besarnya 

rata-rata tertimbang biaya modal yang berpengaruh terhadap penilaian perusahaan. Struktur modal menjadi 

masalah yang sangat penting bagi perusahaan, karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek 

langsung terhadap posisi keuangan perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan.  

Dalam penelitian ini, struktur modal diartikan sebagai perbandingan atau imbangan pendanaan jangka 

panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan utang jangka panjang terhadap modal sendiri. 

Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari sumber modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan, dan 

cadangan. Dalam pemenuhan kebutuhan dana, perusahaan harus mencari alternatif-alternatif pendanaan yang 

efisien. Pendanaan yang efisien akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. 

Menurut Sartono (2012), faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal terdiri dari  

1. Tingkat penjualan 

 Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil berarti memiliki aliras kas yang relatif stabil pula, maka 

dapat menggunakan utang lebih besar daripada perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil. 

2. Struktur aset 

 Perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar dapat menggunakan utang dalam jumlah lebih 

besar, hal ini disebabkan karena dari skalanya perusahaan besar akan lebih mudah mendapatkan akses ke 

sumber dana dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

3. Tingkat pertumbuhan perusahaan 

Semakin cepat pertumbuhan perusahaan maka semakin besar kebutuhan dana untuk pembiayaan ekspansi. 
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4. Profitabilitas 

Dengan laba yang besar, perusahaan akan lebih senang menggunakan laba ditahan sebelum menggunakan 

utang. 

5. Variabel laba dan perlindungan pajak 

Jika variabilitas laba perusahaan kecil maka perusahaan mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk 

menanggung beban tetap dari utang. 

6. Skala (ukuran) perusahaan 

Perusahaan besar akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal di pasar modal dibanding dengan 

perusahaan kecil, karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih 

besar pula. 

7. Kondisi intern perusahaan dan ekonomi makro 

Perusahaan perlu menanti saat yang tepat untuk menjual saham dan obligasi. Secara umum kondisi yang 

paling tepat untuk menjual obligasi adalah pada saat tingkat bunga pasar sedang rendah. Tidak jarang 

perusahaan harus memberikan signal dalam rangka memperkecil informasi yang tidak simetris agar pasar 

dapat menghargai perusahaan secara wajar. 

Menurut Husnan (1996:334), struktur modal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut 

diantaranya adalah : 

1. Lokasi distribusi keuntungan 

Distribusi keuntungan adalah seberapa besar nilai yang diharapkan (expected value) dari keuntungan operasi 

perusahaan. Semakin besar expected value keuntungan, semakin kecil perusahaan menderita kerugian. 

2. Stabilitas penjualan dan keuntungan 

Stabilitas penjualan yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas keuntungan juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi rasio hutang yang dipergunakan perusahaan. Semakin stabil keuntungan, berarti semakin 

sempit penyebarannya. 

3. Kebijakan dividen 

 Perusahaan yang cenderung menggunakan dividen yang besarnya tetap, maka pembayaran dividen tersebut 

akan merupakan beban tetap bagi perusahaan. Dengan demikian maka perusahan yang menggunakan 

leverage yang tinggi akan sulit untuk mempertahankan pembayaran dividen yang tetatp tersebut, hal ini 

disebabkan karena leverage yang tinggi juga akan menimbulkan beban tetap yang tinggi pula. 

4. Pengendalian 

 Pemilik perusahaan mungkin memilih menggunakan hutang hanya Karena tidak ingin kehilangan kendali 

atas perusahaan tersebut. Misalnya apabila perusahaan menerbitkan saham baru maka proporsi kepemilikan 

saham yang lama akan berkurang, kecuali ia juga dapat membeli saham baru tersebut dengan proporsi yang 

sama. 

5. Risiko kebangkrutan 

 Apabila perusahaan dihadapkan pada meningkatnya tingkat bunga pinjaman sewaktu perusahaan akan 

menggunakan hutang yang makin besar, maka hal ini berarti bahwa pembeli obligasi mulai memasukkan 

risiko kebangkrutan dalam analisis mereka. 

Sedangkan menurut Brigham (2001:39), ada beberapa faktor yang umumnya dipertimbangkan oleh 

perusahaan ketika mengambil keputusan mengenai struktur modal : 

1. Stabilitas penjualan 

Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan 

menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. 

2. Struktur aktiva 

Perusahaan yang aktivanya sesuai untuk dijadikan jaminan kredit cenderung lebih banyak menggunakan 

utang. Aktiva yang multiguna merupakan jaminan yang baik, sedangkan aktiva yang hanya digunakan untuk 

tujuan tertentu tidak begitu baik untuk dijadikan jaminan. 

3. Leverage operasi 

 Jika hal-hal lain tetap sama, perusahaan dengan leverage operasi yang kecil cenderung lebih mampu untuk 

memperbesar leverage keuangan karena ia akan mempunyai risiko bisnis yang kecil. 

4. Tingkat pertumbuhan 

 Perusahaan yang tumbuh dengan pesat harus lebih banyak mengandalkan modal eksternal. Namun, pada saat 

yang sama perusahaan tumbuh dengan pesat sering menghadapi ketidakpastian yang lebih besar, yang 

cenderung mengurangi keinginannya untuk menggunakan utang. 

5. Profitabilitas  

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, dan penggunaan internal financing yang lebih besar dapat 

menurunkan penggunaan hutang (rasio hutang). Tingkat pengembaliannya yang lebih tinggi memungkinkan 

perusahaan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan mereka dengan dana yang dihasilkan 

secara internal. 

6. Pajak 
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 Bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan, dan pengurangan tersebut sangat 

bernilai bagi perusahaan yang terkena tarif pajak yang tinggi. Karena itu, makin tinggi tarif pajak perusahaan 

maka makin besar manfaat penggunaan utang. 

7. Pengendalian 

 Pengaruh utang atau saham terhadap posisi pengendalian manajemen dapat mempengaruhi struktur modal. 

Pertimbangan pengendalian tidak selalu menghendaki penggunaan utang atau ekuitas karena jenis modal 

yang memberi perlindungan terbaik bagi manajemen bervariasi dari suatu situasi ke situasi yang lain. 

Bagaimanapun jika posisi manajemen sangat rawan, situasi pengendalian perusahaan akan dipertimbangkan. 

8. Sikap manajemen 

 Sejumlah manajeman cenderung lebih konservatif daripada manajemen yang lainnya, sehingga 

menggunakan jumlah utang yang lebih yang lebih kecil daripada rata-rata perusahaan dalam industri yang 

yang bersangkutan. Sementara manajemen yang lain lebih cendrung menggunakan banyak utang dalam 

usaha mengejar laba yang lebih tinggi. 

9. Sikap pemberi pinjaman dan lembaga penilai peringkat 

 Sikap para pemberi pinjaman dan perusahaan penilai peringkat (rating agency) seringkali mempengaruhi 

struktur keuangan. Jika perusahaan menggunakan hutang semakin berlebih, maka pihak pemberi pinjaman 

(lenders) akan mulai meminta tingkat bunga yang lebih tinggi dan rating agency akan mulai menurunkan 

rating pada tingkat hutang perusahaan. 

10. Kondisi pasar 

 Kondisi di pasar saham dan obligasi mengalami perubahan jangka panjang dan pendek yang dapat 

berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan yang optimal. Oleh karena itu, dalam rangka mengeluarkan 

atau menjual sekuritasnya, perusahaan harus menyesuaikan dengan keadaan pasar modal tersebut. 

11. Kondisi internal perusahaan 

 Kondisi internal perusahaan juga berpengaruh terhadap struktur modal yang ditargetkannya. 

12. Fleksibilitas keuangan 

 Kemampuan untuk menambah modal dengan persyaratan yang wajar dalam keadaan yang memburuk. 

Menurut Atmaja (2008 : 273) berbagai faktor yang dapat dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan 

struktur modal adalah : 

1. Kelansungan hidup jangka panjang (Long run viability) 

 Perusahaan harus menghindari tingkat penggunaan hutang yang dapat membahayakan kelansungan hidup 

jangka panjang perusahaan. 

2. Konservatisme manajemen 

 Manajer yang bersifat konservatis cenderung menggunakan tingkat hutang yang konservatif pula (sedikit 

hutang) dari pada berusaha memaksimalkan nilai perusahaan dengan menggunakan lebih banyak hutang. 

3. Pengawasan 

Pengawasan hutang yang besar dapat berakibat semakin ketat pengawasan dari pihak kreditor. Pengawasan 

ini dapat mengurangi fleksibelitas manajemen dalam membuat keputusan perusahaan. 

4. Struktur aktiva 

 Perusahaan yang memiliki aktiva yang dapat digunakan sebagai agunan hutang cenderung menggunakan 

hutang yang relatif besar. 

5. Risiko bisnis 

 Perusahaan yang memiliki risiko bisnis tinggi cenderung kurang dapat menggunakan  hutang yang besar, 

karena kreditor akan meminta biaya hutang yang tinggi.  

6. Tingkat pertumbuhan 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah kebutuhan modal baru relatif kecil sehingga dapat 

dipenuhi dari laba ditahan. Sedangkan perusahaan dengan tingkat perumbuhan yang tinggi cenderung 

menggunakan hutang yang lebih besar dari pada perusahaan dengan pertumbuhan rendah. 

7. Pajak 

Biaya bunga adala biaya yang dapat mengurangi pembayaran pajak, sedangkan pembayaran dividen tidak 

mengurangi pembayaran pajak. Oleh Karena itu, semakin tinggi pajak perusahaan, semakin besar 

keuntungan dari penggunaan pajak perusahaan dengan pertumbuhan rendah. 

8. Cadangan kapasitas peminjaman 

Penggunaan hutang akan meningkatkan risiko, sehingga biaya modal akan meningkat. Perusahaan harus 

mempertimbangkan suatu tingkat penggunaan hutang yang masih memberikan kemungkinan menambah 

hutang dimasa mendatang dengan biaya relatif rendah. Ini berarti perusahaan harus menggunakan hutang 

lebih sedikit. 

9. Profitabilitas 

 Perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan tinggi menggunakan hutang yang relatif kecil. 

Karena tingkat keuntungan yang tinggi memungkinkan mereka untuk memperoleh sebagian besar pendanaan 

dari laba ditahan. 
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Sedangkan menurut Fatah (1988:117), faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal adalah sebagai 

berikut : 

1. Sales stability 

 Apabila penjualan relatif stabil, perusahaan dapat menggunakan hutang lebih banyak untuk membelanjai 

kebutuhan perusahaan dibandingkan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. 

2. Asset strukture 

 Perusahaan yang dananya sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap cenderung menggunakan 

modal perusahaan yaitu modal sendiri. 

3. Operating leverage 

 Perusahaan yang tingkat operating leverage nya rendah dapat menggunakan tingkat finansial leverage yang 

tinggi. 

4. Growth Rate 

 Perusahaan yang pertumbuhannya cepat cenderung menggunakan hutang lebih banyak dibanding perusahaan 

yang pertumbuhannya lambat. 

5. Profitability 

 Perusahaan yang menghasilkan rate of return tinggi cenderung sedikit menggunakan hutang. 

6. Taxes 

 Makin tinggi tingkat pajak pendapatan perusahaan, makin tinggi kesempatan untuk menggunakan hutang. 

7. Management attitudes 

 Sifat manajemen yang optimis (risk seeker) cenderung banyak menggunakan hutang. Sebaliknya manajemen 

yang selalu pesimis (risk aveter) lebih suka membelanjai perusahaannya dengan sumber intern. 

8. Market conditions 

 Pasar modal sering mengalami perubahan, apabila gelombang meninggi para investor lebih tertarik 

menanamkan modalnya dalam saham, sehingga perusahaan haruslah menyesuaikan dengan keadaan pasar 

tersebut. 

Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dalam penelitian ini penulis mengambil 

dua faktor yang mempengaruh struktur modal, yaitu Profitabilitas yang proksikan dengan Return On Asset 

(ROA) dan ukuran perusahaan. 

 

2.2 Profitabilitas  

Menurut Brigham (2001), profitabilitas merupakan sekelompok rasio yang memperlihatkan pengaruh 

gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva dan hutang terhadap hasi operasi. Sedangkan Menurut Harmono 

(2009:109), analisis profitabilitas adalah analisis yang menggambarkan kinerja fundamental perusahaan ditinjau 

dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba. Dimensi konsep profitabilitas 

dapat menjelaskan kinerja manajemen perusahaan. 

Menurut Brigham (2001),  tingkat  pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan utang yang 

relatif kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai pendanaannya 

dengan menggunakan sumber internal. Hal ini lebih baik dilakukan perusahaan daripada menggunakan utang 

yang lebih banyak, yang tentunya akan mempengaruhi struktur modal perusahaan. Dalam penelitian ini 

profitabilitas diproksikan dengan Return On Asset (ROA) yang merupakan perbandingan antara total laba bersih 

perusahaan dengan total asset. 

Hipotesis 1: Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stuktur modal perusahaan  property dan 

real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013 

 

2.3 Ukuran Perusahaan 

Menurut Brigham (2001), ukuran perusahaan rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang 

bersangkutan sampai beberapa tahun kemudian. Sedangkan Menurut Atmaja (2008), ukuran perusahaan adalah 

suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain : total aset, 

log size, nilai pasar saham, total sales dan lain- lain. 

Jika perusahaan memiliki ukuran (Firm Size) yang besar akan lebih banyak menggunakan hutang 

daripada perusahaan kecil, karena perusahaan yang lebih besar akan lebih mudah memperoleh pinjaman 

dibandingkan perusahaan kecil sebab perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki tingkat leverage yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil, dimana tingkat kebangkrutannya lebih rendah dibandingkan 

dengan perusahaan kecil sehingga struktur modal juga akan meningkat dikarenakan tingginya hutang. Dalam 

penelitian ini ukuran perusahaan diproksikan dengan total sales. 

Hipotesis 2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan 

property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013 
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3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini digolongkan kepada penelitian kausatif (causative). Menurut Kuncoro (2003:10) 

“penelitian kausatif merupakan penelitian yang menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat”. Penelitian ini didesain untuk menjelaskan pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan 

sebagai variabel bebas terhadap struktur modal sebagai variabel terikat pada perusahaan property dan real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI 

tahun 2010-2013 yaitu sebanyak 46 perusahaan. Sampel yang digunakan dipilih berdasarkan purposive 

sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi (1) Perusahaan 

property dan real estate yang listing di BEI periode 2010-2013; (2) Memiliki data laporan keuangan lengkap 

periode 2010-2013; (3) Memiliki laba positif periode 2010-2013. Berdasarkan kriteria tersebut maka diperoleh 

sampel sebanyak 103 perusahaan tahun. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek 

Indonesia dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah struktur modal sebagai variabel terikat, profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai 

variabel bebas.  

Nilai struktur modal diperoleh dari perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. 

Profitabilitas dalam penelitian ini di proksikan dengan Return On Asset (ROA) yang merupakan perbandingan 

antara laba bersih dengan total asset. Sedangkan ukuran perusahaan diproksikan dengan total sales perusahaan. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Pada model 

regresi, perlu dilakukan uji asumsi klasik. Hal ini karena dalam analisis regresi berganda perlu dihindari 

penyimpangan asumsi klasik agar tidak timbul masalah dalam pengujian analisis regresi berganda.  

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi 

dan uji heteroskedastisitas. Selain itu, dilakukan uji kelayakan model yang terdiri dari koefisien determinasi 

(R
2
), uji F statistik  dan hipotesis (uji t). 

 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 
Tabel 1 Deskripsi Statistik Variabel Penelitian 

 

    N Min Max Mean Std. Deviation 

STRUK_MODAL 103 2.31 104.80 31.8856 25.78304 

PROFIT 103 .27 31.61 6.5463 4.93371 

UK_PERS 103 3.E10 7.E12 1.31E12 1.453E12 

Valid N  

(listwise) 
103 

    

           Sumber : Hasil Olahan Statistik SPSS 

 

Berdasarkan output statistik deskriptif pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 103 sampel data. Data tersebut dapat dilihat pada kolom N. Pada tabel tersebut 

juga terlihat gambaran dari variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini. 

Tabel 1 menunjukkan rata-rata nilai struktur modal perusahaan property dan real estate yang terdaftar 

di BEI dari tahun 2010-2013 yaitu sebesar 31,88%. Struktur modal tertinggi atau maksimum sebesar 104,80%. 

Kemudian, struktur modal terendah yaitu sebesar 2,31% dan nilai standar deviasi (simpangan baku) struktur 

modal sebesar 25,78%. Variabel profitabilitas mempunyai nilai rata-rata 6,45%, nilai maksimum 31,61%, nilai 

minimum 0,27% dan standar deviasi 4,93%. Variabel ukuran perusahaan mempunyai nilai rata-rata 

penjualannya sebesar Rp 1,31 Triliun, nilai maksimum Rp 7 Triliun  dan nilai minimum Rp 30 Milyar. 

Sedangkan standar deviasi Rp 1,45 Triliun. 

Sebelum melakukan analisis regeresi berganda, ada beberapa syarat pengujian yang harus dipenuhi 

agar hasil olahan data dapat menggambarkan apa yang menjadi tujuan penelitian. Pengujian asumsi klasik yang 

dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. 

Hasil pengujian normalitas residual terlihat bahwa nilai sig > 0,05. Ini berarti bahwa data telah 

terdistribusi secara normal. Kemudian hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel 

memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Sehingga dapat dipastikan bahwa semua 

variabel terbebas dari multikolinearitas.  

Hasil pengujian autokorelasi dengan run test adalah sebesar 0,198. Jika run test menunjukkan sig. > 

0,05 maka tidak terdapat autokorelasi. Berarti berdasarkan pengujian run test semua variabel penelitian ini 

terbebas dari autokorelasi. Hasil pengujian glejser untuk semua variabel independen terlihat bahwa nilai sig. > 
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0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa varians residual model regresi adalah homogen atau terbebas dari 

heteroskedastisitas. 

 

4.2 Regresi Linear Berganda 

 
Tabel 2 Uji Regresi Linear Berganda 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig.          B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 4.370 .544  8.029 .000 

SQRT_PROFITABILITAS -.648 .206 -.257 -3.148 .002 

SQRT_UKURAN_PERUSAHA

AN 
2.407E-6 .000 .623 7.613 .000 

a.  Dependent Variable: SQRT_STRUKTUR_MODAL 

 

Model regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menyatakan hubungan fungsional antara 

variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan hasil yang terlihat pada Tabel 2, maka rumusan persamaan 

regresi linear berganda adalah sebagai berikut : 

 

Y =  4,370 – 0,648 X1 + 2,407 X2 

 

Pada persamaan regresi menunjukkan bahwa  nilai konstanta yang diperoleh sebesar 4,370. Hal ini 

berarti bahwa jika variabel bebas (profitabilitas dan ukuran perusahaan) dalam keadaan tetap, maka besarnya 

struktur modal yang terjadi sebesar 4,37%. Nilai koefisien regresi variabel penerapan profitabilitas (X1) sebesar 

-0,648. Hal ini menandakan bahwa setiap peningkatan satu satuan profitabilitas akan mengakibatkan penurunan 

struktur modal sebesar -0,648%. Nilai koefisien regresi variabel penerapan ukuran perusahaan (X2) sebesar 

2,407. Hal ini menandakan bahwa setiap peningkatan satu satuan ukuran perusahaan akan mengakibatkan 

peningkatan struktur modal sebesar 2,407%.  

Hasil pengolahan regresi berganda diperoleh nilai Adjusted R
2
 sebesar 0,373. Nilai Adjusted R

2 
ini 

menunjukkan bahwa besarnya kontribusi variabel bebas yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap 

variabel terikat yaitu struktur modal  perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI adalah sebesar 

37,3 % sedangkan sisanya 62,7% ditentukan oleh variabel lain yang tidak teridentifikasi dalam penelitian.  

Sedangkan nilai F hitung sebesar tingkat signifikansinya 0,000<0,05. Hal ini berarti bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara semua va-riabel bebas terhadap variabel terikat. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model layak untuk diuji. 

 

4.3 Uji Hipotesis (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mencari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam persamaan 

regresi secara parsial dengan meng-asumsikan variabel lain dianggap konstan. Uji t dilakukan dengan 

membandingkan antara nilai t hitung dengan nilai t tabel. Berdasarkan Tabel 2 diperoleh hasil bahwa tingkat 

profitabilitas bernilai -3,148 dan signifikansi 0,002 < 0,05. Hal ini menunjukkan profitabilitas berpengaruh 

negatif dan signifikan  terhadap struktur modal perusahaan  property dan real estate yang  terdaftar di BEI. Ini 

berarti bahwa semakin  tinggi profitabilitas maka semakin  rendah struktur modal perusahaan. Jadi, hipotesis 

yang telah  dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H1 dapat diterima.  

Dari hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan bernilai 7,631 dan 

signifikansi 0,000 < 0,05. Hal menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan  terhadap 

struktur modal perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI. Ini berarti bahwa semakin tinggi 

ukuran perusahaan maka semakin tinggi struktur modal. Jadi, hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan 

hasil penelitian sehingga H2 dapat diterima. 

 

4.4 Pembahasan 

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan kedua variabel bebas yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan property dan real estate  yang 

terdaftar di BEI periode 2010-2013.  

Berdasarkan Tabel 2, variabel profitabilitas menunjukkan ada pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

struktur modal perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2010-2013.  Sehingga 

hipotesis pertama yang ditawarkan yang menyatakan diterima.  
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Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Brigham dan Atmaja yang menyatakan bahwa perubahan 

profitabilitas akan mempengaruhi struktur modal secara terbalik. Artinya, jika profitabilitas meningkat maka 

struktur modal akan turun. Demikian sebaliknya, jika profitabilitas mengalami penurunan, maka struktur modal 

akan meningkat. Hal ini disebabkan karena jika profitabilitas meningkat, maka perusahaan akan menggunakan 

hasil pengembalian tersebut yang berupa laba ditahan daripada menggunakan hutang dalam membiayai 

kebutuhan perusahaannya. Hal ini sesuai dengan pecking order theory yang menyatakan bahwa perusahaan 

lebih menyukai pendanaan internal seperti laba ditahan. Hasil penelitian ini  sesuai dengan penelitian Jemmi 

(2013) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada Industry Consumers Goods yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2011. Hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap struktur modal. 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap struktur modal  perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2010-

2013.  Sehingga hipotesis kedua yang ditawarkan diterima.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Sartono yang menyatakan bahwa perubahan ukuran 

perusahaan akan mempengaruhi struktur modal secara searah. Artinya, jika ukuran perusahaan meningkat maka 

struktur modal akan mengalami peningkatan juga. Demikian sebaliknya, jika ukuran perusahaan mengalami 

penurunan, maka struktur modal akan mengalami penurunan juga.  Hal ini disebabkan karena perusahaan yang 

memiliki ukuran yang besar akan memiliki jumlah hutang yang juga besar. Karena semakin besar ukuran 

sebuah perusahaan akan membutuhkan sumber pendanaan yang juga besar. Sumber pendanaan yang paling 

sering digunakan oleh perusahaan salah satunya adalah hutang jangka panjang. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

besar atau kecilnya ukuran perusahaan akan mempengaruhi struktur modal perusahaan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2013) mengenai 

pengaruh struktur aktiva, ukuran perusahaan, peluang bertumbuh dan profitabilitas terhadap struktur modal. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa struktur aktiva, ukuran perusahaan, perluang bertumbuh dan 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. 

 

 

5. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur 

modal perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2013.; (2) 

Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan property dan real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2013.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis 

merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut : (1) Bagi Perusahaan, hendaknya lebih memilih jenis 

pendanaan yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

kemampuan profitabilitas yang tinggi, akan lebih baik menggunakan tingkat pengembalian tersebut dalam 

pembiayaannya. Sedangkan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah lebih baik menggunakan 

sumber pendanaan eksternal seperti hutang jangka panjang, yang tentunya biaya perolehannya akan lebih 

mudah daripada perusahaan memperoleh dana dari penjualan saham, dan dengan adanya penambahan hutang 

tentunya penghasilan kena pajak perusahaan akan berkurang; (2) Bagi Peneliti selanjutnya: Memperpanjang 

periode pengamatan pergerakan struktur modal perusahaan, Menambah kategori perusahaan yang dijadikan 

sampel penelitian misalnya seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI, Menambah variabel lain yang diduga 

dapat mempengaruhi struktur modal, seperti struktur aktiva, keuntungan penjualan, sikap manajemen, pajak dan 

pertumbuhan perusahaan serta masih banyak faktor lainnya. 
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