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PENGARUH PROSPEK PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, UKURAN 

PERUSAHAAN, DAN ASET TETAP BERWUJUD TERHADAP 

STRUKTUR MODAL 

(Studi Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2011-2012) 

Disusun oleh: 

ZUHDI KURNIAWAN 

NIM. 0910220200 

Dosen Pembimbing: 

Dr. Andarwati, SE., ME. 

Sepanjang tahun 2011-2012 perkembangan indeks saham gabungan 

perusahaan property dan real estate menduduki peringkat tertinggi dibanding 

sektor lain. Pertumbuhan yang terjadi didukung, salah satunya, oleh  penentuan 

struktur modal yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

prospek perusahaan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan aset tetap berwujud 

terhadap keputusan struktur modal pada perusahaan property dan real estate yang 

mengalami peningkatan harga saham tertinggi sepanjang 2011-2012.  

Metode riset yang digunakan adalah kuantitatif eksplanatory. Teknik 

sampling yang digunakan adalah sensus sampling. Jumlah observasi dalam 

penelitian ini adalah 29 perusahaan property dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Saham Indonesia (BEI) periode 2011-2012 dengan ketentuan perusahaan 

yang mengalami arus kas positif selama periode penelitian. Jenis data yang 

digunakan adalah data panel dengan melihat laporan keuangan tahunan periode 

2010-2012. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan 

uji kualitas model menggunakan uji asumsi klasik. 

Hasil penelitian menemukan bahwa prospek perusahaan dan ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur modal, sementara 

pada profitabilitas dan aset tetap berwujud tidak ditemukan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap struktur modal. Keempat variabel penelitian memiliki 

kontribusi kecil dalam penentuan keputusan struktur modal perusahaan property 

dan real estate.  

 

  

Kata kunci: Struktur Modal, Prospek Perusahaan, Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, Aset Tetap Berwujud.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Modal merupakan elemen penting dalam menjalankan sebuah perusahaan. 

Modal selalu menjadi kebutuhan utama yang mendorong kegiatan operasi 

perusahaan sehingga perusahaan dapat mgemperoleh profit dan meningkatkan 

kekayaan pemegang saham. Sehingga ketersediaan modal merupakan kebutuhan 

wajib yang tidak bisa ditinggalkan. Karena pentingnya ketersedian modal bagi 

perusahaan, setiap manajer perusahaan perlu untuk memenuhi kebutuhan modal 

tersebut dari berbagai sumber yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik 

perusahaan.  

Penentuan sumber modal perusahaan perlu ditentukan dengan teliti dan hati-

hati. Khususnya pada pendanaan jangka panjang, penentuan sumber-sumber 

pendanaan harus diperhatikan dengan baik karena dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan di pasar modal. Bauran sumber-sumber pendanaan jangka panjang 

perusahaan disebut dengan struktur modal. Secara umum, permasalahan dalam 

struktur modal adalah menentukan proporsi modal yang berbentuk utang dan 

ekuitas. Modal utang dapat meningkatkan pendapatan pemegang saham namun 

memiliki resiko dalam penggunaannya, sementara modal ekuitas cenderung lebih 

aman dibandingkan penggunaan modal utang namun kurang memberikan manfaat 

bagi para pemegang saham. 
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Bauran sumber pendanaan jangka panjang yang baik akan membentuk 

struktur modal yang optimal. Menurut Horne dan Wachowicz, “Struktur modal 

optimal adalah struktur modal yang meminimalkan biaya modal perusahaan dan 

karenannya memaksimalkan nilai perusahaan”. (terjemahan, 2007:237). Pada 

dasarnya, penetapan struktur modal optimal berbeda-beda di setiap perusahaan. 

Setiap perusahaan memiliki proporsi struktur modal optimalnya sendiri sesuai 

dengan karakteristik perusahaan tersebut. Selain itu, struktur modal juga 

ditentukan oleh kondisi perusahaan dan resikko yang dihadapi perusahaan 

tersebut. Karena itu, meskipun dalam jenis bidang usaha yang sama, struktur 

modal optimal antara perusahaan satu dengan lainnya bisa berbeda.      

Terdapat beberapa teori yang sering digunakan dalam menentukan struktur 

modal sebuah perusahaan. teori tersebut diantaranya, teori trade-off, teori pecking 

order, teori signaling, dan teori biaya agensi. Teori trade off menyatakan bahwa 

struktur modal optimal dicapai melalui keseimbangan antara manfaat dan resiko 

atas penggunaan leverage  (utang jangka panjang). Struktur modal optimal terjadi 

ketika manfaat yang diberikan dari penggunaan leverage setara dengan resiko 

pada penggunaan dana tersebut, sehingga penggunaan leverage  harus dihentikan 

karena resiko yang muncul lebih besar daripada manfaat yang didapatkan jika 

penggunaan leverage  ditambahkan. Teori pecking order menyatakan bahwa 

terdapat hierarki pendanaan dalam perusahaan, yang dimulai dari laba ditahan, 

penggunaan utang, dan penerbitan ekuitas. Teori signaling muncul dari dampak 

asimetri informasi yang menciptakan pendapat bahwa perusahaan yang 

menghadap prospek baik cenderung menggunakan pendanaan yang beresiko. 

Teori biaya agensi mengungkapkan bahwa penggunaan sumber pendanaan utang 
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dan ekuitas memunculkan biaya pengawasan dari masing-masing pemilik dana, 

sehingga proporsi struktur modal yang optimal harus meminimalkan biaya 

pengawasan yang muncul dari penggunaan sumber modal tersebut. Pada beberapa 

tahun belakangan ini, muncul konsep baru pendanaan perusahaan yang disebut 

“market timing”. Menurut pendapat Baker Wurgler (2002) dalam jurnalnya yang 

berjudul “Market Timing and Capital Structure”, perusahaan-perusahaan akan 

menerbitkan ekuitas (saham baru) pada saat nilai pasar sangat tinggi dan membeli 

kembali ekuitas pada saat nilai pasar rendah. Dari berbagai teori yang telah 

diuraikan, tiap teori memiliki sudut pandang tersendiri mengenai pengelolaan 

struktur modal. Terkadang dari setiap teori tidak mendukung satu sama lainnya. 

Karena itu, pemutusan struktur modal harus mengamati berbagai sudut pandang 

teori yang ada. Manajer perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai hal dalam 

membentuk struktur modal optimal. 

Pada pengelolaan struktur modal optimal di Indonesia, sektor property dan 

real estate dapat menjadi acuan dalam pengelolaan struktur modal yang baik. 

Indikator tersebut ditunjukkan melalui perkembangan indeks harga saham 

gabungan selama tahun 2011-2012. Dalam laporan statistik 2012 yang diterbitkan 

Bursa Efek Indonesia, sektor property dan real estate dinyatakan sebagai sektor 

yang memiliki peningkatan indeks harga saham tertinggi sepanjang tahun 2011-

2012 (sumber : diakses melalui www.idx.com). Peningkatan harga saham sektor 

property dan real estate mencapai angka 60,11% sepanjang tahun 2011-2012. 

Peningkatan nilai perusahaan mengindikasikan bahwa manajer telah mengelola 

struktur modal perusahaan dengan optimal yang akhirnya mampu meningkatkan 

nilai perusahaannya. Kondisi yang terjadi di perusahaan sektor property dan real 
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estate memberikan ketertarikan kepada peneliti untuk melakukan penelitian 

mengenai keputusan struktur modal pada perusahaan dalam sektor tersebut.  

Perusahaan property dan real estate di Indonesia berkembang dengan baik. 

Meskipun pada tahun 2008 terjadi krisis di dunia yang disebabkan oleh sektor 

property di Amerika serikat, kondisi sektor property dan real estate di Indonesia 

masih berkembang dengan baik di sepanjang tahun 2011-2012. Berbagai 

peraturan baru seperti Undang Undang no.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman dan  Undang Undang no.20 tahun 2011 Tentang Rumah 

Susun mewarnai perkembangan sektor property dan real estate sepanjang 2011-

2012. Melalui Undang-Undang tersebut, pemerintah mulai memberikan perhatian 

terhadap pembangunan pemukinan yang layak huni khususnya bagi ekonomi 

menengah ke bawah. Selain itu, program pemerintah tahun 2011-2025 yang 

bernama “Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI)” dianggap mampu memberikan dampak positif bagi 

perkembangan sektor property dan real estate di Indonesia. Pembangunan 

infrastruktur besar-besaran yang akan dilakukan pemerintah sepanjang tahun 

2011-2025 tentunya akan meningkatkan pertumbuhan property dan real estate di 

Indonesia. Sehingga kesempatan sektor property dan real estate untuk 

berkembang di masa yang akan datang terbuka lebar. 

Minat masyarakat untuk berinvestasi di bidang property sangat tinggi. 

Bisnis property mulai marak di Indonesia dimana banyak manyarakat melakukan 

pembelian produk property dengan tujuan menjualnya kembali kepada konsumen 

lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mempercayai property sebagai 

investasi yang potensial di masa mendatang. Tingginya minat masyarakat 
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terhadap produk investasi property membuat pemerintah harus mengeluarkan 

peraturan untuk menghambat minat beli masyarakat terhadap produk property. 

Salah satu peraturan pemerintah diantaranya adalah Peraturan Bank Indonesia 

No.14/10/DPNP tahun 2012 berisi penurunan loan to value pada kredit 

kepemilikan rumah sebesar 70 % yang artinya meningkatkan uang muka 

pembelian, atau yang biasa disebut down payment, menjadi 30 %. Meski telah 

dihambat oleh peraturan yang menekan minat beli produk property, sektor 

property dan real estate di Indonesia masih diminati oleh para investor. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan peningkatan indeks harga saham gabungan yang 

masih tinggi sepanjang tahun 2012. Kemampuan perusahaan sektor property dan 

real estate untuk mengelola struktur modal yang mampu meningkatkan nilai 

perusahaan menjadi fokus penelitian yang diambil dalam penelitian ini. Karena itu 

dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat diketahui bagaimana 

perusahaan sektor property dan real estate mengelola perusahaannya sehingga 

perusahaan mampu meningkatkan nilainya secara maksimal meskipun terhambat 

oleh peraturan pemerintah dan mendapat dampak kabar buruk dari krisis property 

di Amerika Serikat. 

Penentuan proporsi struktur modal perusahaan dipengaruhi berbagai faktor. 

Begitu juga penentuan struktur modal pada perusahaan property dan real estate di 

Indonesia. Berbagai penelitian tentang struktur modal telah dilakukan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan. 

Penelitian yang mengamati struktur modal pada perusahaan property dan real 

estate telah dilakukan oleh Morri dan Cristanziani (2009). Sementara itu 

penelitian struktur modal lainya telah dilakukan diantaranya oleh Rajan dan 
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Zingales (1995), Deesomsak, et al. (2004), Natalya Delcoure (2004), Indrani 

Chakraborty (2010), dan Alves dan Ferreira (2011). Pada penelitian yang telah 

dilakukan tersebut, terdapat 4 variabel yang sering muncul sebagai variabel 

penelitian dan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal 

perusahaan. Variabel yang sering muncul dan menunjukkan pengaruh signifikan 

itu antara lain prospek perusahaan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan aset 

tetap berwujud. Sehingga dalam penelitian ini, keputusan struktur modal pada 

perusahaan sektor property dan real estate diamati melalui keempat variabel 

tersebut.  

Prospek perusahaan mencerminkan peluang perusahaan untuk tumbuh 

dimasa yang akan datang. Umumnya prospek sebuah perusahaan ditunjukkan 

melalui nilai sahamnya di pasar modal. Sebuah perusahaan yang memiliki 

prospek baik akan mendapat kepercayaan tinggi dari para investor. Menurut 

pendapat Baker Wurgler (2002) dalam jurnalnya yang berjudul “Market Timing 

and Capital Structure”, perusahaan-perusahaan akan menerbitkan ekuitas (saham 

baru) pada saat nilai pasar sangat tinggi dan membeli kembali ekuitas pada saat 

nilai pasar rendah. Munculnya prospek perusahaan pada akhirnya akan 

mendorong perusahaan menggunakan ekuitas lebih besar dalam struktur 

modalnya. Namun pada pendekatan teori signaling, penerbitan saham baru dapat 

memberikan signal negatif bagi pasar sehingga perlu dihindari. Hasil penelitian 

Morri & Cristanziani (2009) menunjukkan terdapat pengaruh signifikan di 

perusahaan Real Estate Investment Trust (REIT) Eropa. Peneliti lainnya seperti, 

Rajan dan Zingales (1995), Deesomsak et al. (2004), serta Alves dan Ferreira 

(2011), juga mendukung adanya pengaruh prospek perusahaan, yang ditunjukkan 
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melalui rasio nilai pasar terhadap nilai buku, terhadap struktur modal dengan 

hubungan negatif yang mendukung penerapan market timing. Namun dari 

penelitian yang dilakukan Chakraborty (2010) ditemukan adanya hubungan positif 

yang mendukung penerapan signaling theory. Penelitian ini diharapkan dapat 

menggambarkan keputusan manajer di perusahaan property dan real estate di 

Bursa Efek Indonesia terhadap aktivitas market timing dan penerapan teori 

signaling. 

Pengaruh profitabilitas terhadap penggunaan utang diberbagai literatur 

menunjukkan adanya hubungan yang positif. Pendapat tersebut didasarkan teori 

pecking order, dimana semakin besar sumber internal yang bisa didapatkan 

membuat perusahaan tidak perlu menggunakan sumber eksternal terlalu besar. 

Hasil penelitian Morri dan Cristanziani menunjukkan bahwa profitabilitas 

pengaruh signifikan terhadap penggunaan utang dengan hubungan positif. Namun 

menurut Jensen dalam Sen dan Oruc (2008) mengungkapkan bahwa profitabilitas  

dapat mendorong perusahaan menggunakan utang, karena para kreditur akan lebih 

mudah memberikan utang ketika perusahaan memiliki profitabilitas yang baik. 

Pada penelitian Rajan dan Zingales (1995) ditemukan bahwa profitabilitas tidak 

mempengaruhi penggunaan utang pada perusahaan di tiga negara. 

Ukuran perusahaan dapat menjadi proxy untuk probabilitas kebangkrutan 

dan asymetri informasi pada perusahaan. Ditinjau dari teori trade off, perusahaan 

yang lebih besar dianggap lebih terbebas dari resiko sehingga dapat menggunakan 

utang lebih banyak (Rajan dan Zingales, 1995). Sementara pendukung pecking 

order theory berpendapat bahwa perusahaan yang lebih besar akan mendapatkan 

perhatian lebih dalam dari para pengamat sehingga lebih mampu mengeluarkan 
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ekuitas sebagai sumber modalnya. Penelitian Morri dan Cristanziani (2009) 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penggunaan 

utang di perusahaan property Eropa. Penelitian Deesomsak et al. (2004) serta 

Alves dan Ferreira (2011) juga mendukung hasil tersebut. Namun pada penelitian 

Delcoure (2004), dan Chakraborty (2010) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap penggunaan utang.  

Kemudahan akses penggunaan dipengaruhi oleh ketersediaan aset tetap 

berwujud perusahaan. Aset tetap berwujud umumnya digunakan sebagai aset 

jaminan dalam peminjaman hutang. Aset jaminan yang miliki perusahaan akan 

melindungi kreditur dari resiko kerugian atas pinjaman yang diberikannya. 

Perusahaan dengan aset tetap berwujud lebih banyak akan lebih mudah 

memperoleh pinjaman dari kreditur. Sehingga perusahaan dengan aset tetap 

berwujud lebih banyak akan terdorong untuk menggunakan hutang lebih banyak 

pada struktur modalnya. Penelitian Delcoure (2004), Chakraborty (2010), serta 

Alves dan Ferreira (2011) menunjukkan bahwa aset tetap berwujud berpengaruh 

positif terhadap penggunaan utang. Namun pada penelitian Rajan dan Zingales 

(1995) serta Deesomsak et al. (2004) tidak ditemukan pengaruh yang signifikan di 

beberapa negara yang diamati. 

Fokus pada penelitian ini adalah menganalisa pengaruh prospek perusahaan, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan aset tetap berwujud terhadap struktur 

modal. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat diketahui apakah 

manajer perusahaan property dan real estate dalam menentukan struktur modal 

optimalnya memperhatikan pengaruh prospek perusahaan, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan aset tetap berwujud. Karena itu, judul yang akan diambil oleh 
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peneliti adalah “Pengaruh Prospek Perusahaan, Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, dan Aset Tetap Berwujud terhadap Struktur Modal (Studi pada 

perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2011-2012)”. 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah prospek perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal? 

4. Apakah aset tetap berwujud berpengaruh terhadap struktur modal? 

1.3  Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam diatas, tujuan 

penelitian ini adalah :  

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh prospek perusahaan 

terhadap struktur modal. 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap 

struktur modal. 

3. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap struktur modal. 

4. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh aset tetap berwujud 

terhadap struktur modal. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini :  
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1) Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pengaruh prospek perusahaan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan aset 

tetap berwujud dalam penentuan proporsi struktur modal pada perusahaan 

property dan real estate yang terdaftar di BEI. Sehingga perusahaan-

perusahaan lain, khususnya perusahaan sektor property dan real estate, 

dapat menggunakan prospek perusahaan, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan aset tetap berwujud sebagai pertimbangan dalam 

menentukan proporsi struktur modalnya.   

 

2) Bagi investor  

Memberikan informasi kepada para investor mengenai pengaruh 

prospek perusahaan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan aset tetap 

berwujud dalam pengambilan keputusan struktur modal perusahaan. 

Sehingga dapat  menjadi salah satu masukan bagi investor dalam menilai 

perusahaan yang mampu memberikan manfaat yang lebih optimal. 

 

3) Bagi peneliti dan akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam 

dan menambah referensi bukti empiris mengenai struktur modal pada 

perusahaan property dan real estate. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengidentifikasi 

variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal. Giamoco Mari dan Fabio 

Cristanziani (2009) melakukan penelitian mengenai struktur modal pada 

perusahaan property dan real estate di EPRA/NAERIT Europe index periode 

2002-2006. Perusahaan yang menjadi objek dibedakan menjadi Real Estate 

Investment Trust (REIT) dan non Real Estate Investment Trust (non-REITs) dan 

variabel dalam penelitian ini adalah size, profitability, growth opportunities, cost 

of debt, ownership structure, risk, dan category. Hasil penelitian ditemukan 

bahwa seluruh variabel independen kecuali ownership structure berpengaruh 

leverage pada pada perusahaan REIT. Sementara pada perusahaan non-REITs 

hanya variabel profitability, ownership structure, dan risk yang berpengaruh 

terhadap leverage. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rajan dan Zingales (1995) terdapat 

empat faktor yang dianggap berpengaruh terhadap struktur modal, faktor tersebut 

adalah tangibility of asset, investment  opportunities,  firm  size, dan profitability. 

Sementara populasi penelitiannya adalah perusahaan non-keuangan di negara -

negara G-7, yaitu  Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis, Italia, Inggris, dan 

Kanada dengan periode penelitian 1987-1991. Penelitian ini menggunakan jumlah 
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populasi yang sangat besar. Dari penelitian cross-sectional colleration yang telah 

dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut : 

a. Tangibility of asset berpengaruh positif yang signifikan terhadap 

peningkatan leverage di semua negara. 

b. Investment opportunities berpengaruh negatif yang signifikan terhadap 

peningkatan leverage secara signifikan di seluruh negara. 

c. Firm size berpengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan 

leverage di semua negara kecuali Jerman. 

d. Profitability berpengaruh negatif yang signifikan terhadap peningkatan 

leverage di semua negara kecuali Jerman. 

Penelitian lainnya yang juga menjadi acuan penelitian ini adalah dari 

Deesomsak et al. (2004). Pada penelitian Deesomsak et al, faktor-faktor yang 

dianggap berpengaruh adalah Tangibility, profitability, firm size, growth 

opportunities, non-debt tax shield, liquidity, Earnings volatility/risk dan share 

price performance. Sedangkan populasi penelitiannya adalah seluruh perusahaan 

non keuangan yang terdaftar di pasar modal pada 4 negara asia pasifik, yaitu 

Singapura, Australia, China, dan Thailand, pada rentang waktu sebelum dan 

sesudah krisis tahun 1997 dengan rentang waktu 1993-2001. Metode yang 

digunakan adalah Regresi data panel dengan hasil sebagai berikut : 

a. Tangibility berpengaruh positif terhadap leverage pada semua negara sampel, 

namun hanya negara Australia yang menunjukkan nilai positif yang 

signifikan. 
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b. Profitability berpengaruh negatif terhadap leverage pada semua negara 

sampel, namun hanya negara Malaysia yang menunjukkan nilai negatif yang 

signifikan. 

c. firm size berpengaruh positif terhadap leverage pada semua negara sampel 

dan memberikan pengaruh yang signifikan kecuali pada negara Singapura. 

d. growth opportunities berpengaruh negatif terhadap leverage pada tiga negara. 

Negara Singapura dan Thailand menunjukkan pengaruh yang signifikan dan 

pada negara Malaysia tidak signifikan. Namun pada negara Australia 

menunjukkan pengaruh positif meski tidak signifikan. 

e. Non-debt tax shield menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

leverage di semua negara. 

f. Liquidity menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap leverage di 

semua negara. 

g. Earnings volatility tidak menunjukkan pengaruh signifikan di negara 

manapun. 

h. share price performance menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap leverage di semua negara. 

Penelitian selanjutnya datang dari  Send an Oruc (2008) yang meneliti teori 

pecking order pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Istanbul Security 

Exchange Market periode 1993-2007. Pada penelitian tersebut terdapat lima 

faktor yang dianggap berpengaruh terhadap leverage perusahaan, yaitu total asset 

profitability, current ratio, asset structure, total asset growth, dan sales size. 

Hasilnya menunjukkan bahwa total asset profitability, current ratio, asset 
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structure dan sales size berpengaruh negatif signifikan terhadap leverage, namun 

tidak pada total asset growth. 

Indrani Chakraborty (2010) melakukan penelitian mengenai struktur modal 

pada perusahaan non keuangan yang listing di Bombay Stock Exchange periode 

1995-2008. Variabel yang diteliti adalah Profitability, Tangibility, Firm Size, 

Growth Opportunities, Non-debt tax shield, dan Uniqueness. Penelitian yang 

dilakukan Indrani Chakraborty menggunakan metode fully modified OLS 

(FMOLS) dan generalized method of moments (GMM). Pada hasil penelitiannya 

ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara Tangibility dan Non-

debt tax shield terhadap penggunaan utang perusahaan. Sedangkan pengaruh 

negatif signifikan ditunjukkan oleh variabel Profitability, Firm size, dan 

Uniqueness. Variabel Growth opportunities menberikan hasil yang ambigu dalam 

penelitian ini. 

Paulo F. Pereira Alves dan Miguel A. Ferreira (2011) melakukan penelitian 

mengenai struktur modal dan kaitannya terhadap hukum di 31 negara di dunia 

termasuk Indonesia pada tahun 1995-2001. Alves dan Ferreira meneliti faktor-

faktor yang mempengaruhi struktur modal pada firm-level dan country-level. Pada 

firm-level, variabel yang diteliti adalah market-to-book, profitability, size, 

tangibility, dan external finance weighted average market-to-book. Pada country-

level, variabel yang diteliti adalah law, creditor right, shareholder right, capital 

market development, dan banking development. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa variabel growth opportunities, size, creditor right, dan capital market 

development berpengaruh positif secara signifikan terhadap penggunaan utang. 

Sementara variabel profitability, external finance weighted average market-to-
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book, shareholder right, dan banking development berpengaruh negatif signifikan 

terhadap penggunaan utang. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Natalya Delcoure (2004). Natalya 

Delcoure meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan di 

negara-negara eropa bagian tengah dan timur. Dalam penelitian tersebut, struktur 

modal diteliti dalam jangka pendek, jangka panjang, serta keduanya. Variabel 

penelitiannya adalah Collateral value of asset, size, risk, growth opportunities, 

profitability, nondebt tax shields, dan the impact of taxe. Hasil penelitiannya 

didapatkan temuan sebagai berikut : 

1. Collateral value of asset, size, nondebt tax shields,dan the impact of taxe 

berpengaruh positif signifikan baik dalam jangka pendek, jangka panjang 

dan keduanya.     

2. Risk dan profitability berpengaruh negatif signifikan baik dalam jangka 

pendek, jangka panjang dan keduanya. 

3. growth opportunities menunjukkan pengaruh positif namun hanya 

signifikan pada jangka panjang. 

Bima Sakti Imam Kusuma (2012) melakukan penelitian lainnya mengenai 

struktur modal pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Penelitian tersebut menganalisis pengaruh size, profitability, growth 

opportunities in total asset, non-debt tax shield dan tangibility. Hasil dari 

penelitian tersebut ditemukan bahwa size, profitability, growth opportunities in 

total asset, non-debt tax shield dan tangibility memiliki pengaruh simultan 
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terhadap struktur modal. Namun pada analisis pengaruh secara parsial, pengaruh 

yang signifikan hanya ditemukan pada variabel tangibility. 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Peran Modal dan Pembelanjaan Dana 

Modal memegang peranan yang penting dalam perkembangan perusahaan. 

Ketersediaan modal yang memadai sangat diperlukan perusahaan untuk 

melakukan aktivitas operasi untuk mendapatkan profit dan meningkatkan nilai 

perusahaan. Modal merupakan salah satu elemen terpenting dalam peningkatan 

pelaksanaan kegiatan perusahaan, disamping sumber daya manusia, mesin, 

material, dan metode, sehingga menjadi kebutuhan mendasar perusahaan untuk 

menjalankan aktivitas operasinya.  

Pentingnya peranan modal dalam mendukung kelangsungan hidup 

perusahaan membuat aktivitas pembelanjaan dana merupakan aktivitas penting 

dalam perusahaan. Menurut Bambang Riyanto (2011:5), dalam arti luas 

pengertian pembelanjaan meliputi semua aktivitas perusahaan yang bersangkutan 

dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan beserta usaha 

untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. 

2.2.2 Sumber-sumber Penawaran Modal 

Berdasarkan pendapat Bambang Riyanto (2011:209) Ditinjau dari sumber 

darimana modal dapat diperoleh, kebutuhan modal perusahaan dapat diperoleh 

melalui sumber intern (internal sources) dan sumber extern (external sources). 

Modal yang berasal dari sumber intern adalah modal atau dana yang dibentuk 

yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Sumber intern dalam 

perusahaan adalah keuntungan yang ditahan (retained net profit) dan akumulasi 
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penyusutan (accumulated depreciations). Sumber extern adalah sumber yang 

berasal dari luar perusahaan. Sumber extern umumnya berasal dari para kreditur 

dan pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan. Modal yang 

berasal dari para kreditur adalah merupakan utang bagi perusahaan yang 

bersangkutan dan modal yang berasal dari para kreditur disebut modal asing. 

Sedangkan dana yang berasal dari pemilik, peserta atau pengambil bagian di 

dalam perusahaan adalah merupakan dana yang akan tetap ditanamkan dalam 

perusahaan yang bersangkutan dan dana tersebut dalam perusahaan akan menjadi 

modal sendiri. Perbedaan modal utang dan modal sendiri dijelaskan pada Tabel 

2.1 di bawah ini. 

Tabel 2.1 

Perbedaan Debt dan Equity 

No.  Debt Equity 

1 

Modal yang terutama memperhatikan 

kepada kepentingannya sendiri, yaitu 

kepentingan kreditur 

Modal terutama tertarik dan 

berkepentingan terhadap kontinuitas, 

kelancaran dan keselamatan perusahaan 

2 

Modal yang tidak mempunyai 

pengaruh terhadap penyelenggaraan 

perusahaan 

Modal yang dengan kekuasaannya dapat 

mempengaruhi politik perusahaan 

3 

Modal dengan beban bunga yang 

tetap, tanpa memandang adanya 

keuntungan atau kerugian 

Modal yang mempunyai hak atas laba 

sesudah pembayaran bunga kepada 

modal asing 

4 
Modal yang hanya sementara turut 

bekerja sama di dalam perusahaan 

Modal yang digunakan di dalam 

perusahaan untuk waktu yang tidak 

terbatas atau tidak tertentu lamanya 

5 

Modal yang dijamin, modal yang 

mempunyai hak didahulukan (hak 

preferen) sebelum modal sendiri di 

dalam likwidasi 

Modal yang menjadi jaminan, dan 

haknya adalah sesudah modal asing di 

dalam likwidasi 

Sumber : “Finanzeirung mit Fremd-kapital” dalam dasar-dasar pembelanjaan 

perusahaan (Bambang Riyanto : 2011) 
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2.2.3 Struktur Modal 

2.2.3.1 Pengertian Struktur Modal 

Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan dalam sisi pasiva 

neraca yang mencerminkan sumber pendanaan jangka panjang perusahaan. Dalam 

neraca keuangan perusahaan terdapat sisi aktiva yang mencerminkan kekayaan 

perusahaan dan sisi pasiva yang mencerminkan seluruh sumber pendanaan 

perusahaan yang disebut struktur keuangan. Menurut Keown, et al. (terjemahan, 

2010:148) “Struktur keuangan adalah campuran segala hal yang tampak pada sisi 

kanan neraca perusahaan, sedangkan struktur modal adalah campuran sumber-

sumber dana jangka panjang yang digunakan perusahaan.”  

Selaras dengan penjelasan diatas, Weston dan Copeland (terjemahan, 

1997:19) menjelaskan bahwa struktur keuangan adalah cara bagaimana 

perusahaan membiayai aktivanya dan dapat dilihat pada seluruh sisi kanan dari 

neraca yang terdiri dari utang jangka pendek, utang jangka panjang dan modal 

pemegang saham. Struktur modal perusahaan itu sendiri adalah pembiayaan 

permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen dan modal 

pemegang saham. Sehingga menurut Weston dan Copeland, struktur modal suatu 

perusahaan hanya merupakan sebagian dari struktur keuangannya.  

Dari kedua pendapat tersebut, struktur modal dan struktur keuangan dapat 

digambarkan sebagai berikut :  
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Gambar 2.1 : 

Posisi Struktur Modal dalam Neraca Keuangan 

 

Menurut Brigham dan Houston (terjemahan, 2010:155), “kebijakan struktur 

modal melibatkan adanya suatu perimbangan antara resiko dan tingkat 

pengembalian”. Sehingga struktur modal sangat erat kaitannya dengan leverage 

atau penggunaan utang perusahaan. Penggunaan lebih banyak utang akan 

meningkatkan  resiko  yang  ditanggung  oleh  para pemegang  saham, namun  

penggunaan  utang yang lebih banyak juga akan memperbesar tingkat 

pengembalian yang diharapkan. Oleh karena itu struktur modal yang optimal 

harus mencapai suatu keseimbangan antara resiko dan pengembalian sehingga 

dapat memaksimalkan nilai perusahaan. 

2.2.3.2 Teori Struktur Modal 

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal. Setiap 

perusahaan memiliki proporsi struktur optimalnya sendiri-sendiri. Perusahaan 

yang berada di industri yang sama tidak menjamin perusahaan tersebut 
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Sumber : Manajemen Keuangan (Keown et al., 2010) 
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menggunakan struktur modal yang sama,  sehingga sulit ditemukan ukuran pasti 

struktur modal maksimal pada sebuah perusahaan. Namun, meski tidak ada 

ukuran pasti mengenai jumlah dan proporsi modal dari tiap-tiap perusahaan, pada 

dasarnya pengaturan struktur modal dalam suatu perusahaan akan berorientasi 

pada stabilitas finansial, peningkatan nilai serta kelangsungan hidup perusahaan 

agar dapat menghasilkan laba yang terus meningkat setiap  tahunnya. 

A. Teori Modigliani dan Miller (MM) 

Teori ini dikemukakan oleh profesor Franco Modigliani dan profesor 

Merton Miller pada tahun 1958. Teori ini berdasarkan serangkaian asumsi yang 

sangat membatasi dan dianggap tidak realistis, antara lain : 

a. Tidak ada biaya broker (pialang). 

b. Tidak ada pajak. 

c. Tidak ada biaya kebangkrutan. 

d. Para investor dapat meminjam dengan tingkat suku bunga yang sama dengan 

perseroan. 

e. Semua investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen 

mengenai peluang investasi perusahaan di masa mendatang. 

f. EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan utang. (Brigham dan Dave, 

2007:519) 

Pada kondisi yang sesuai dengan asumsi tersebut, MM menyatakan bahwa nilai 

suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modalnya, sehingga tidak 

menjadi masalah bagaimana perusahaan membiayai operasinya. 
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Pada penelitian selanjutnya MM mengkaji kembali struktur modal dengan 

menghilangkan asumsi poin b (tidak ada pajak). Peraturan perpajakan 

memperbolehkan pengurangan pembayaran bunga sebagai beban, tetapi 

pembayaran dividen kepada pemegang saham tidak dapat dikurangi. Karena 

perlakukan yang berbeda tersebut, perusahaan terdorong untuk menggunakan 

utang dalam struktur modalnya. Sehingga bila semua asumsi selain poin b. 

berlaku, akan terjadi situasi dimana pendanaan perusahaan dibelanjai oleh 100 

persen utang.  

B. Trade Off Theory 

Trade Off Theory dalam struktur modal pada intinya menyeimbangkan 

manfaat dari pendanaan utang dengan resiko yang muncul pada penggunaannya. 

Sejauh manfaat lebih besar, tambahan utang masih diperkenankan. Namun apabila 

manfaat yang didapatkan sudah lebih kecil dari peningkatan resiko yang muncul 

dari suku bunga dan biaya kebangkrutan, maka tambahan utang harus dihentikan. 

Brigham dan Dave menggambarkan trade-off theory melalui ilustrasi 

berikut : (Brigham dan Dave, 2007:524) 
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Gambar 2.2 

Ilustrasi Efek Leverage terhadap Nilai Saham Perusahaan 

 

Garis hijau pada ilustrasi tersebut menggambarkan keadaan perusahaan 

pada asumsi MM yang telah memasukkan pengaruh pajak dalam teorinya. 

Dengan adanya pajak, utang memberikan manfaat perlindungan pajak sehingga 

penggunaan utang akan mengakibatkan peningkatan porsi laba operasi perusahaan 

(EBIT) yang mengalir ke investor. Apabila diasumsikan tidak terdapat biaya 

kebangkrutan, penggunaan utang yang semakin tinggi akan selalu meningkatkan 

nilai perusahaan yang semakin tinggi pula. Jika teori MM diterapkan, maka nilai 

perusahaan akan mencapai titik maksimum jika menggunakan 100 persen utang. 

Dalam kenyataannya, perusahaan dengan penggunaan utang 100 persen 

jarang ditemui. Perusahaan membatasi penggunaan utang untuk menekan biaya-

Sumber : Intermediate Financial Management (Brigham dan Dave, 2007) 
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biaya yang berkaitan dengan kebangkrutan. Karena pada kenyataannya, 

peningkatan manfaat penggunaan utang juga akan meningkatkan biaya 

kebangkrutan. Pada Gambar 2.2 diperlihatkan adanya pengaruh biaya 

kebangkrutan yang membuat penggunakan utang tidak akan selalu meningkatkan 

nilai perusahaan dan bahkan akan menurunkan nilai perusahaan bila 

penggunaannya terlalu tinggi. 

Menurut teori trade-off, terdapat suatu tingkat utang yang merupakan 

ambang batas, ditunjukkan pada garis D1 pada Gambar 2.2, dimana peningkatan 

jumlah utang hanya meningkatkan biaya kebangkrutan sangat kecil sehingga tidak 

berpengaruh. Akan tetapi setelah ambang batas dilampaui, biaya kebangkrutan 

mulai membesar dan mengurangi manfaat penggunaan utang. Namun pada 

kisaran garis D1 dan D2, peningkatan penggunaan utang masih memberikan 

manfaat dan meningkatkan harga saham meskipun kenaikannya semakin kecil. 

Tetapi setelah garis D2 terlewati, peningkatan utang hanya akan menurunkan nilai 

saham perusahaan. Sehingga struktur modal yang optimal akan tercapai pada titik 

yang ditunjukkan garis D2. 

C.  Teori Pengisyaratan (Signaling theory) 

Manajer sebuah perusahaan umunya memiliki informasi yang lebih baik 

mengenai perusahaan yang dikelolanya daripada investor luar. Perbedaan 

informasi tersebut disebut ketidaksamaan informasi (asymmetric information). 

Perbedaan informasi tersebut memberikan pengaruh besar pada keputusan struktur 

modal perusahaan. Keputusan struktur modal manajemen menghadapi prospek 

menguntungkan dan prospek yang tidak menguntungkan sangat jauh berbeda. 

Menurut Brigham dan Dave (2007:524-525),  
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“Diperkirakan bahwa perusahaan dengan prospek yang menguntungkan 

akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap 

modal baru yang diperlukan dengan cara-cara yang lain, termasuk 

penggunaan utang yang melebihi target struktur modal yang normal. 

Sedangkan perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan 

cenderung menjual sahamnya, yang berarti mencari investor baru untuk 

berbagi kerugian” 

Pendapat di atas mengemukakan bahwa perusahaan dengan prospek yang 

sangat cerah cenderung menghindari pendanaan melalui penjualan saham baru, 

sedangkan perusahaan dengan prospek yang suram lebih menyukai pendanaan 

dengan ekuitas dari luar. Sehingga pengumuman emisi saham oleh suatu 

perusahaan umumnya merupakan suatu isyarat (signal) bahwa manajemen 

memandang prospek perusahaan tersebut suram. 

D.  Teori Pecking order  

Teori pecking order menyatakan bahwa perusahaan memiliki hierarki 

pendanaan yang dimulai dari laba ditahan, diikuti pembiayaan utang, dan terakhir 

pembiayaan ekuitas eksternal (Gitman, 1991:506). Perusahaan lebih mengutama-

kan dana internal daripada dana eksternal dalam aktivitas pendanaan. Apabila 

dana eksternal dibutuhkan, maka perusahaan lebih mengutamakan penggunaan 

utang dari pada ekuitas. Kecukupan dana internal dapat dilihat dari besarnya laba, 

laba ditahan, atau arus kas. 

Myers (dalam Keown et al., 2010) meringkas teori pecking order tentang 

struktur modal dengan empat poin :  

1. Perusahaan menyesuaikan kebijakan deviden dengan peluang investasi. 

2. Perusahaan lebih suka mendanai peluang investasi dengan dana yang 

pertama-tama dihasilkan secara internal, baru kemudian dicari dana eksternal. 
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3. Ketika dibutuhkan dana eksternal, pertama-tama perusahaan memilih 

menerbitkan sekuritas utang, dan penerbitan bertipe sekuritas akan menjadi 

yang terakhir. 

4. Ketika dibutuhkan lebih banyak dana eksternal untuk mendanai proyek-

proyek dengan NPV positif, pecking order akan diikuti. Ini berarti lebih 

memilih utang yang beresiko, baru ke konvertibel, ekuitas preferen, dan 

ekuitas biasa sebagai pilihan terakhir.       

               

E. Teori Biaya Agensi (Agency Cost Theory) 

Masalah keagenan dapat timbul jika para manajer dan pemegang saham 

mempunyai tujuan yang berbeda. Para manajer pada dasarnya merupakan agen 

dari pemilik perusahaan, yaitu para pemegang saham. Para pemegang saham 

mengharapkan agennya akan bertindak demi kepentingan pemilik. Namun 

terkadang terdapat beberapa manajer yang tidak bertanggung jawab yang 

menggunakan dana perusahaan untuk keperluan yang menguntungkan dirinya 

sendiri. 

Menurut Brigham dan Houston (terjemahan, 2010:187), Konflik keagenan 

mungkin dapat terjadi jika perusahaan memiliki terlalu banyak arus kas bebas 

yang dapat digunakan. Manajer bisa saja menggunakan uang kas tersebut untuk 

keperluan yang tidak meningkatkan nilai perusahaan dan hanya menguntungkan 

manajer itu sendiri. Sebaliknya, dengan arus kas bebas yang terbatas, manajer 

tertekan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak bermanfaat. 

 Pengurangan arus kas berlebih dapat dilakukan perusahaan dengan 

mengalirkan sebagian arus kas kepada pemegang saham dengan deviden yang 



26 
 

lebih tinggi atau pembelian kembali saham. Alternatif lainnya perusahaan dapat 

menggeser struktur modal ke arah penggunaan utang yang lebih banyak. Jika 

beban utang tidak dapat dilunasi, perusahaan tersebut akan terancam bangkrut dan 

manajer akan kehilangan pekerjaannya. Sehingga penggunaan utang yang lebih 

banyak akan memaksa para manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengelola 

perusahaan. Namun ancaman bangkrut yang ditimbulkan dari pengurangan arus 

kas bebas dan peningkatan penggunaan utang juga akan merugikan pemegang 

saham sehingga perlu dipertimbangkan dengan baik. 

Pendapat yang dikemukan brigham dan houston diatas melihat masalah 

agensi antara manajemen dan pemegang saham. Sementara itu James C. Van 

Horne mengemukakan masalah agensi antara manajemen dengan para kreditur. 

Menurut Horne dan Wachowicz (terjemahan, 2007:243-244), Agar dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik, selain pemberian insentif, manajemen perlu 

dipantau kinerjanya. Pemantauan dapat dilakukan melalui beberapa hal seperti 

meminta pertanggung jawaban agen, mengaudit laporan keuangan, menaksir nilai 

aktiva, dan secara terang-terangan membatasi keputusan manajemen tersebut. 

Sedangkan para kreditor memantau perilaku manajemen dan para pemegang 

saham dengan menetapkan akad-akad protektif di dalam perjanjian kredit antara 

peminjam dengan yang meminjamkan (lender). Michael C. Jensen dan William 

H. Meckling dalam Horne dan Wachowicz (terjemahan, 2007:244-245) 

menjelaskan bahwa siapa pun yang mengeluarkan biaya pemantauan, pada 

akhirnya biaya-biaya tersebut akan ditanggung oleh para pemegang saham. 

Terdapat kemungkinan bahwa jumlah pemantauan akan meningkat dengan 

meningkatnya jumlah utang yang beredar. Oleh karena itu, adanya biaya 
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pemantauan tersebut melemahkan niat untuk menerbitkan utang, khususnya bila 

telah melebihi jumlah yang wajar. 

Weston dan Copeland (1997:56-59) mengemukakan pendapat mengenai 

biaya agensi ditinjau dari kepentingan pemegang saham dan kreditur. Menurut 

Weston dan Copeland, biaya keagenan naik baik karena proporsi penggunaan 

ekuitas eksternal yang makin besar maupun karena proporsi utang yang makin 

besar pula. Terdapat kombinasi maksimum penggunaan ekuitas eksternal dan 

utang yang dapat meminimumkan seluruh biaya agensi. Kombinasi biaya agensi 

atas ekuitas dan biaya agensi atas utang digambarkan pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Struktur Modal Optimum dengan Biaya Keagenan Ekuitas dan Utang  

2.2.4. Variabel-variabel yang dianggap berpengaruh terhadap struktur 

modal 

Keputusan manajer mengenai proporsi struktur modal perusahaan 

didasarkan oleh berbagai macam pertimbangan. Menurut Brigham dan Ehrhartd 

Sumber : Manajemen Keuangan (Weston Copeland, 1997:58) 
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(2005:572), terdapat beberapa faktor yang umumnya dipertimbangkan perusahaan 

dalam membuat keputusan mengenai struktur modal, yaitu : 

1. Sales stability (stabilitas penjualan) 

Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat dengan aman 

mengambil utang dan pengeluaran tetap lebih banyak daripada perusahaan 

yang memiliki penjualan yang tidak stabil. 

2. Asset structure (struktur aktiva) 

Perusahaan dengan aset yang dapat dipergunakan sebagai jaminan dalam 

permohonan pinjaman cenderung menggunakan utang lebih banyak. 

3. Operating leverage (leverage operasi) 

Perusahaan dengan leverage operasi yang lebih kecil dapat menggunakan 

lebih banyak leverage keuangan karena perusahaan dengan leverage operasi 

kecil mempunyai resiko bisnis yang lebih kecil. 

4. Growth rate (tingkat pertumbuhan) 

Perusahaan yang memiliki pertumbuhan tinggi terdorong untuk 

menggunakan sumber modal eksternal lebih banyak. karena penggunaan 

sumber dana internal sebagai pendanaan umumnya kurang mencukupi jika 

pertumbuhan perusahaan terlalu tinggi. 

5. Profitability (profitabilitas) 

Perusahaan dengan tingkat return of investment (ROI) yang tinggi umumnya 

memiliki utang yang lebih kecil. Perusahaan yang memiliki laba lebih tinggi 

memiliki peluang mendapatkan sumber dana internal dalam bentuk laba 

ditahan lebih banyak. 
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6. Taxes (pajak) 

Salah satu manfaat dari penggunaan utang adalah dapat mengurangi 

pengeluaran pajak. Ketika tingkat pajak yang harus dibayar perusahaan 

lebih tinggi, manfaat dari penggunaan utang akan semakin besar.   

7. Control (kontrol) 

Manajemen pada umumnya lebih suka menghindari keadaan yang beresiko. 

Penggunaan utang merupakan salah satu hal yang beresiko bagi manajer, 

karena ketika terjadi financial distress akibat penggunaan utang terlalu besar 

manajer beresiko kehilangan pekerjaannya. Jika manajer mempunyai 

kontrol dalam voting, manajer mungkin akan mencoba mengamankan 

pekerjaannya dan tidak terlalu mengambil resiko penggunaan sumber modal 

dengan biaya tetap yang tinggi. 

8. Management attitudes (sikap manajer) 

Ketika tidak ada seseorang yang dapat membuktikan bahwa sebuah struktur 

modal akan mampu meningkatkan nilai perusahaan, manajer mengambil 

keputusan berdasarkan pertimbangannya sendiri mengenai struktur modal 

yang dianggap tepat. Beberapa manajer mungkin cenderung lebih 

konservatif dan menggunakan utang lebih sedikit daripada rata-rata 

penggunaan utang pada perusahaan dalam industri yang sama. Atau juga 

manajer dapat lebih agresif dimana mereka berani menggunakan utang lebih 

banyak untuk mendapatkan profit yang lebih besar. 
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9. Lender and rating agency attitudes (sikap pemberi pinjaman dan agensi 

penilaian) 

Selain analisa manajer sendiri mengenai struktur modal yang tepat 

digunakan, Lender and rating agency attitudes mempengaruhi keputusan 

struktur modal. Lender sebagai pemberi pinjaman mempunyai kepentingan 

sendiri dalam memperoleh profit dari pinjaman yang dilakukan. Perusahaan 

yang sudah memiliki utang terlalu dianggap lebih berisiko sehingga lender 

akan memberikan sikap yang berbeda untuk perusahaan yang struktur 

modalnya sudah didanai sumber modal utang terlalu banyak. 

10. Market conditions (kondisi pasar) 

Kondisi yang terjadi di pasar saham dan obligasi dapat mempengaruhi 

keputusan struktur modal optimal perusahaan. Ketika kondisi pasar saham 

sedang tidak menguntungkan, perusahaan dapat beralih pada pasar obligasi 

dan begitu juga sebaliknya. 

11. The firm’s internal condition (kondisi internal perusahaan) 

Kondisi internal perusahaan dapat mempengaruhi keputusan struktur modal 

optimal perusahaan. Contohnya ketika perusahaan telah memiliki sebuah 

produk baru hasil pengembangan yang diperkirakan akan mendatangkan 

banyak keuntungan bagi perusahaan dan belum ketahui pihak luar, 

perusahaan dapat menggunakan utang terlebih dahulu untuk mendanai 

kebutuhan sumber dananya.   

12. Financial flexibility (fleksibilitas keuangan) 

Perusahaan tidak selalu mengalami masa yang baik dalam operasinya. 

Khususnya dalam masa yang buruk, terkadang pengumpulan sumber modal 
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menjadi lebih sulit daripada saat kegiatan operasi perusahaan sedang baik. 

Perusahaan dengan fleksibilitas keuangan yang rendah dapat mengantisipasi 

masa yang buruk dengan menggunakan utang lebih rendah. Sehingga 

memunculkan cadangan utang yang bisa digunakan jika perusahaan sedang 

mengalami masa sulit dalam hal pendanaan. 

2.2.5. Variabel Penelitian 

Terdapat 4 variabel yang digunakan dalam penelitian ini. yaitu, prospek 

perusahaan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan aset tetap berwujud. 

2.2.5.1 Prospek Perusahaan 

Prospek perusahaan merupakan peluang perusahaan untuk berkembang di 

masa depan. Perusahaan dengan prospek yang baik akan mendapatkan 

kepercayaan dari para investor sehingga mempermudah untuk mencukupi 

kebutuhan modalnya dari berbagai sumber yang ada. Dalam pasar modal, prospek 

perusahaan sering dikaitkan dengan harga saham. Perusahaan yang dianggap 

memiliki prospek yang baik cenderung diminati oleh para investor saham, 

sehingga minat yang tinggi akan diikuti dengan peningkatan harga saham 

perusahaan. Pada prakteknya, investor saham lebih cenderung mencari 

keuntungan melalui peningkatan harga saham perusahaan dan bukan pada 

dividennya. Brealey dan Myers (1993:56) mengungkapkan,  

“investor often use the terms growth stocks and income stocks. They 

seem to buy growth stocks primarily for the expectation of capital gains, 

and they are interested in the future growth of earning rather than in next 

year’s dividens”. 

“Investor sering memanfaatkan pertumbuhan harga saham dan 

pendapatan saham. Mereka (investor) terlihat mengutamakan membeli 

pertumbuhan harga yang pada dasarnya mengharapkan capital gain, dan 
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mereka lebih tertarik pada pertumbuhan pendapatan di masa mendatang 

daripada dividen tahun depan”.  

Ketika dalam prospek yang baik, perusahaan dapat memanfaatkan keadaan 

tersebut dengan menerbitkan saham baru untuk mendapatkan modal sebagai 

pendanaan aktivitas perusahaan di masa depan. Pada penelitian ini, proxy yang 

digunakan untuk menggambarkan prospek perusahaan adalah nilai saham 

perusahaan yang diukur rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku. Perusahaan 

dengan nilai saham yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki peluang berkembang yang baik di masa depan. 

2.2.5.2 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 

2008:130). Setiap perusahaan memiliki kemampuan menghasilkan laba yang 

berbeda-beda sesuai dengan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Terdapat 

berbagai rasio yang umumnya digunakan untuk menunjukkan profitabilitas 

perusahaan diantaranya : 

1. Return on Asset (ROA) : rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan.   

2. Return on Equity (ROE) : rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. 

3. Profit Margin : rasio yang mengukur laba perusahaan dilihat dari total 

penjualan perusahaan.  

Pada penelitian ini, profitabilitas menjelaskan laba sebagai ketersediaan 

sumber internal bagi perusahaan. Pada rapat umum pemegang saham diputuskan 
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jumlah laba yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan jumlah 

laba yang ditahan perusahaan untuk digunakan sebagai tambahan pendanaan. 

Laba yang ditahan tersebut merupakan sumber internal bagi perusahaan. Sesuai 

dengan fokus dalam penelitian ini, profitabilitas dilihat melalui rasio return on 

asset.  

2.2.5.3 Ukuran Perusahaan 

Menurut Sujianto dalam Mulviawan (2012 : 10), ukuran perusahaan 

menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total 

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

Pada penelitian ini fokus pengamatan terhadap ukuran perusahaan adalah peran 

ukuran perusahaan sebagai proxy dari probabilitas kebangkrutan dan asimetri 

informasi perusahaan. Menurut Rajan dan Zingales (1995 : 1451), ukuran 

perusahaan dapat menjadi proxy terbalik terhadap probabilitas kebangkrutan 

perusahaan. Pendapat tersebut muncul karena perusahaan yang lebih besar 

cenderung lebih terdiversifikasi sehingga potensi kegagalan yang dimiliki lebih 

kecil. Selain itu, dalam penelitian Morri dan Cristanziani (2009 : 321) 

mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan dapat menjadi proxy asimetri 

informasi antara pihak internal dan eksternal. Perusahaan yang lebih besar 

dianggap lebih terbuka infomasinya kepada pasar. Gerak-gerik perusahaan yang 

besar cenderung menjadi perhatian media dan para peneliti. 

Pada penelitian ini, ukuran diukur melalui log-total penjualan sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Rajan dan Zingales (1995) dan Chakraborty (2010). 

Penggunaan log-total penjualan dianggap lebih dapat menggambarkan peran 
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ukuran perusahaan sebagai proxy terbalik terhadap probabilitas kebangkrutan dan 

sebagai proxy asimetri informasi.  

2.2.5.4 Aset Tetap Berwujud 

Aset tetap berwujud adalah aset tetap yang nilainya relatif sama oleh 

berbagai pihak, seperti : truk, tanah, dll. Aset tetap berwujud adalah salah satu 

kategori dari aset tetap.  Aset tetap dibagi menjadi 2 kategori yaitu tangible fixed 

assets (aset tetap berwujud dan intangible fixed asset (aset tetap tidak berwujud) 

(Ross et al, 2008:2). Dalam akuntansi kategori aset tetap berwujud juga dapat 

disebut dengan plant asset atau nama lainnya plant, property dan equipment 

(Horngren, 2005:152). Aset tetap berwujud dalam penelitian ini mengarah pada 

fungsinya sebagai jaminan. Pada usaha memperoleh sumber pendanaan utang, 

kreditur memiliki penilaian debitur melalui 5C yaitu, character, capacity, capital, 

collateral, dan conditions (Riyanto, 2011:217-218). Collateral merupakan salah 

satu aspek yang diperhatikan kreditur dalam menilai debitur. Collateral 

menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai jaminan atas kredit 

yang diberikan oleh bank. Perusahaan yang memiliki jumlah aset collateral lebih 

banyak dapat mengajukan pinjaman lebih banyak.  

2.2.6 Hubungan Variabel Penelitian dengan Struktur Modal 

2.2.6.1 Hubungan Prospek Perusahaan dengan Struktur Modal 

Perusahaan yang di nilai investor memiliki prospek yang baik akan 

memiliki nilai saham yang lebih tinggi di pasar. Jika perusahaan memiliki peluang 

berkembang yang baik, investor akan terdorong untuk memberikan investasi pada 

perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan berkesempatan menggunakan 

kepercayaan investor yang dimilikinya untuk mendapatkan sumber modal baik 
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dalam bentuk laba ditahan hingga penerbitan saham baru. Baker dan Wrugler 

(2002:1) dalam artikel berjudul “Market Timing and Capital Structure” 

mengungkapkan,  

“Equity market timing refers to the practice of issuing shares at high 

prices and repurchasing at low prices. The intention is to exploit 

temporary fluctuations in the cost of equity relative to the cost of other 

forms of capital.” 

“Equity market timing merujuk pada praktek penerbitan saham baru 

pada harga yang tinggi dan membeli kembali pada harga rendah. 

Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi fluktuasi sementara dalam biaya 

ekuitas relatif dengan biaya modal bentuk lainya.” 

Sesuai dengan konsep equity market timing, perusahaan yang memiliki 

prospek baik mendapatkan kesempatan untuk memperoleh sumber pendanaan 

ekuitas dengan biaya yang lebih rendah. Berbagai penelitian terdahulu seperti, 

Morri dan Cristanziani (2009), rajan dan zingales (1995), Deesomsak et al (2004), 

Alves dan Ferreira (2011) memunjukkan temuan yang mendukung dilakukannya 

market timing dimana perusahaan yang memiliki prospek baik, dalam hal ini 

ditunjukkan melalui rasio nilai pasar per buku yang lebih tinggi, cenderung 

membuat perusahaan menggunakan sumber pendanaan ekuitas lebih besar.  

2.2.6.2 Hubungan Profitabilitas dengan Struktur Modal  

Profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

laba. Perusahaan yang profitabilitasnya tinggi memiliki kemampuan lebih baik 

dalam menghasilkan laba. Perusahaan dengan laba yang lebih banyak memiliki 

lebih banyak peluang untuk memperoleh sumber dana internal lebih banyak dalam 

bentuk saldo laba. Pecking order theory menjelaskan bahwa perusahaan lebih 

menyukai sumber pendanaan yang memiliki resiko rendah. Sehingga terdapat 

urutan penggunaan sumber pendanaan berdasarkan yang paling kecil resikonya 
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hingga sumber pendanaan yang paling beresiko. Penggunaan sumber pendanaan 

internal berupa laba ditahan merupakan opsi pertama yang paling disukai 

perusahaan untuk mencukupi kebutuhan modalnya. Perusahaan dengan 

profitabilitas tinggi memiliki surplus keuangan dalam neracanya. Sehingga 

semakin tinggi profitabilitas semakin banyak pula sumber dana dana internal yang 

dapat digunakan perusahaan mendanai modalnya. Menurut Şen dan Oruç 

(2008:21),  

“Since firms with financial surplus will not need to use external 

resources, their use of external resource also remains in low level.” 

“Karena perusahaan dengan surplus keuangan tidak perlu 

menggunakan sumber daya eksternal, penggunaan sumber daya eksternal 

masih akan digunakan dalam tingkat rendah.” 

Sehingga semakin tinggi profitabilitas semakin banyak pula sumber dana 

dana internal yang dapat digunakan perusahaan mendanai modalnya. Berlawanan 

dengan hal tersebut Jensen dalam Şen dan Oruç (2008:21) menyatakan bahwa,  

“since profitable firms are considered as more trustable by debt givers 

thus they can more easily obtain loans which means that there is a positive 

correlation between profitability and leverage”. 

“Karena perusahaan yang menguntungkan dianggap sebagai lebih 

dapat dipercaya oleh pemberi utang, mereka dapat lebih mudah 

memperoleh pinjaman yang berarti bahwa ada korelasi positif antara 

profitabilitas dan leverage.”  

Hasil-hasil temuan penelitian terdahulu mengemukakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Pada penelitian Deesomsak et al. 

(2004) di negara-negara asia pasifik menemukan pengaruh negatif di empat 

negara meskipun hanya negara Malaysia yang memiliki pengaruh signifikan. Pada 

penelitian Rajan dan Zingales (1995) di negara-negara G-7 ditemukan pengaruh 

negatif di semua negara kecuali Jerman. 
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2.2.6.3 Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Struktur Modal. 

Menurut Rajan dan Zingales (1995:1451), ukuran perusahaan merupakan 

proxy terbalik terhadap probabilitas kebangkrutan perusahaan. Dalam 

penelitiannya Rajan dan Zingales menyatakan bahwa : 

“Larger firms tend to be more diversified and fail less often, so size 

(computed as  the logarithm of net sales) may be an  inverse proxy for the 

probability of bankruptcy. If so, size should have a positive impact on  the 

supply of debt” 

“Perusahaan yang lebih besar cenderung lebih terdiversifikasi dan 

mengalami kegagalan lebih jarang, sehingga size (yang dihitung melalui 

log penjualan bersih) dapat menjadi inverse proxy untuk probabilitas 

kebangkrutan. Karena itu, size seharusnya mempunyai dampak positif 

pada pendanaan utang” 

Morri dan Cristanziani (2009) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa, 

dalam trade off model dinyatakan bahwa leverage meningkat seiring peningkatan 

ukuran perusahaan karena perusahaan lebih besar diperkirakan lebih 

terdiversivikasi. Diversifikasi akan meningkatkankan stabilitas arus kas dan 

membuat perusahaan bisa menggunakan sumber modal utang lebih banyak. Dari 

argumen tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki 

ketahanan terhadap resiko kebangkrutan yang tinggi sehingga penggunaan hutang 

dapat ditinggkatkan.  

Selain menjadi proxy terbalik terhadap probabilitas kebangkrutan 

perusahaan, size dapat menjadi proxy asimetri informasi antara pihak dalam dan 

pasar. Morri dan Cristanziani (2009) mengungkapkan, 

Sustainers of the POT regard size as a proxy for information 

asymmetry between insiders and capital markets. Larger firms are more 

closely observed by analysts and should be more capable of issuing more 

sensitive securities like equity and should have lower debt.  
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“Orang-orang yang mempertahankan POT (pecking order theory) 

menganggap size (ukuran) sebagai proxy untuk asimetri informasi antara 

pihak dalam dan pasar modal. Perusahaan yang lebih besar lebih 

terobservasi oleh para analis dan seharusnya lebih mampu menerbitkan 

sekuritas yang lebih sensitif seperti ekuitas dan seharusnya memiliki utang 

yang lebih rendah.” 

Pada hasil penelitian yang dilakukan Rajan Zingales, ukuran perusahaan 

menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan utang dengan 

koefisien pengaruh positif. Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh 

Deesomsak et al. (2004), dan Natalya Delcoure (2004), ukuran perusahaan 

menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penggunaan utang perusahaan dengan 

koefisien pengaruh yang positif. Hasil penelitian tersebut memperkuat dugaan 

bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur modal 

perusahaan. 

2.2.6.4 Hubungan Aset Tetap Berwujud dengan Struktur Modal 

Pada pendanaan utang, asset tetap berwujud dapat dijadikan jaminan untuk 

memudahkan perusahaan mendapatkan pinjaman. Rajan dan Zingales 

(1995:1451) menyatakan : 

“If a large fraction of a firm's assets are tangible, then assets should 

serve as collateral, diminishing the risk of the lender suffering the agency 

costs of debt (like risk  shifting). Assets should also retain more value in 

liquidation”  

 

“Jika sebagian besar aset suatu perusahaan adalah aset tetap berwujud, 

maka aset tersebut dapat digunakan sebagai jaminan yang mampu 

mengurangi risiko pemberi pinjaman akibat biaya agensi dari utang (seperti 

pertukaran risiko). Aset juga seharusnya lebih mempertahankan nilai dalam 

likuidasi”. 

sehingga semakin besar proporsi aset berwujud dalam neraca, maka semakin 

mudah lenders memberikan pinjaman. Pada akhirnya, proporsi asset tetap 

berwujud berpengaruh positif terhadap penggunaan utang perusahaan perusahaan.  
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Banyak dari hasil penelitian sebelumnya yang mendukung pendapat bahwa 

terdapat pengaruh positif antara aset tetap berwujud dengan leverage perusahaan. 

Baik pada penelitian Rajan dan Zingales (1995), Deesomsak el al. (2004), dan, 

Şen dan Oruç (2008) secara keseluruhan menunjukkan bahwa tangibility 

berpengaruh signifikan terhadap penggunaan utang perusahaan dengan koefisien 

positif. Sehingga berdasarkan hasil penelitian tersebut semakin menguatkan 

dugaan bahwa aset tetap berwujud berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal perusahaan. 

2.3 Kerangka Konsep 

2.3.1 Kerangka Konsep Pemikiran 

Perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia mengalami peningkatan nilai indeks harga saham tertinggi sepanjang 

tahun 2011-2012 dengan peningkatan sebesar 60,11%. Peningkatan nilai 

perusahaan, salah satunya, didukung oleh penentuan struktur modal. Perusahaan 

yang dapat menentukan struktur modal dengan optimal akan mampu 

meminimalkan biaya modal yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Perusahaan sektor property dan real estate dalam penelitian ini dianggap mampu 

menentukan struktur modal yang optimal karena mampu membuat perusahaannya 

mencapai peningkatan nilai tertinggi sepanjang tahun 2011-2012. Sehingga perlu 

dianalisa faktor-faktor apa yang dipertimbangkan perusahaan property dan real 

estate dalam menentukan struktur modal hingga mampu meningkatkan nilai 

perusahaannya dengan baik.  

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal 

dilakukan studi literatur pada penelitian-penelitian terdahulu, seperti pada  
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penelitian Morri dan Cristanziani (2009) yang berjudul “What determines the capital 

structure of real estate companies? An analysis of the EPRA/NAREIT Europe Index”, 

pada penelitian Deesomsak et al (2004) yang berjudul “The determinants of 

capital structure”, pada penelitian Delcoure (2004) berjudul “The determinants of 

capital structure in transitional economies”, pada penelitian Chakraborty (2010) 

berjudul “capital structure in an emerging stock market: The case of India”, pada 

penelitian Alves dan Ferreira (2011) yang berjudul “Capital structure and law 

around the world”, dan pada rajan dan zingales (1995) yang berjudul “what do we 

know about capital structure?”. Selain studi literatur pada penelitian terdahulu, 

pendekatan melalui konsep dan teori struktur modal juga dilakukan, yaitu pada 

pendekatan market timing, trade off theory, pecking order theory, dan agency cost 

theory. 

Dari studi literatur dilakukan akan dibuat hipotesis yang selanjutnya akan 

diuji menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Dari hasil pengujian 

akan didapatkan kesimpulan mengenai variabel-varibel yang berpengaruh 

terhadap struktur modal pada perusahaan property dan real estate. 
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2.3.2 Kerangka Konsep Penelitian 

Dalam konsep penelitian ini akan dijelaskan tentang pengaruh prospek 

perusahaan (X1), profitabilitas (X2). ukuran perusahaan (X3), dan aset tetap 

berwujud (X4), terhadap struktur modal (Y) secara parsial. 

Penjelasan mengenai kerangka hipotesis dapat digambarkan melalui gambar 

berikut ini : 

 

 

 

  

Gambar 2.5 
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2.4 Perumusan Hipotesis  

Berdasarkan pada kerangka konsep pemikiran dan kerangka konsep penelitian 

ini, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut : 

H1 = prospek perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

H2 = profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 
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H3 = ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

H4 = aset tetap bewujud berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksplanatory. Menurut Bungin (2008:38), format eksplanatory dimaksudkan 

untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau 

menjelaskan hubungan, perbedaan atau pengaruh suatu variabel dengan variabel 

lainnya. Penelitian ini menguji pengaruh prospek perusahaan, profitabilitas, 

ukuran perusahaan, dan aset tetap berwujud terhadap struktur modal perusahaan 

property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode 2011-2012.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2012:8) “metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah diterapkan.” 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor property dan real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan tempat pengambilan data 
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dilakukan di Pojok BEI yang berada di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Malang dengan alamat di Jl. MT Haryono 165 Malang. 

3.3   Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi merupakan keseluruhan item yang ingin diteliti. Menurut Doane 

dan Seward (2009 : 33),  

“Population is all of items that we are interested in. May be either finite 

or effectively infinite.” 

“Populasi adalah keseluruhan unit dimana kita tertarik di dalamnya. 

Mungkin dalam ukuran yang terbatas atau secara efektif tidak terbatas.” 

Menurut Indrianto dan Supomo (2012,115) populasi adalah sekelompok 

orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate dengan 

karakteristik sebagai berikut : 

1. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berturut-turut selama 

periode 2010-2012 sebagai sektor perusahaan property dan real estate.  

2. Perusahaan mendapatkan laba terus menerus selama periode penelitian.  

Dari pengamatan populasi yang dilakukan didapatkan 29 perusahaan yang 

memenuhi kriteria populasi penelitian. Daftar perusahaan yang menjadi populasi 

penelitian ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Hasil Sensus Penelitian 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 APLN Agung Podomoro Land Tbk. 

2 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 

3 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk. 



46 
 

Lanjutan tabel 3.1 

No. Kode Nama Perusahaan 

4 BCIP Bumi Citra Permai Tbk. 

5 BKSL Sentul City Tbk. 

6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 

7 COWL Cowell Development Tbk. 

8 CTRA Ciputra Development Tbk. 

9 CTRP Ciputra Property Tbk. 

10 CTRS Ciputra Surya Tbk. 

11 DART Duta Anggada Realty Tbk. 

12 DILD Intiland Development Tbk. 

13 DUTI Duta Pertiwi Tbk. 

14 GMTD Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 

15 GPRA Perdana Gapuraprima Tbk. 

16 JIHD Jakarta International Hotel & Dev. Tbk. 

17 JRPT Jakarta Real Property Tbk. 

18 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. 

19 KPIG MNC Land Tbk. 

20 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk. 

21 LPCK Lippo Cikarang Tbk. 

22 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 

23 MDLN Modemland Realty Tbk. 

24 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk.  

25 OMRE Indonesia Prima Property Tbk. 

26 PWON Pakuwon Jati Tbk. 

27 RDTX Roda Vivatex Tbk. 

28 SCBD Danayasa Arthatama Tbk. 

29 SMRA Summarecon Agung Tbk. 

Sumber : data diolah, 2013 

Berdasarkan hasil pengamatan populasi yang telah dilakukan, teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus. Menurut 

Pelosi dan Sandifer (2003:14), 

“A census is a study of the entire population.” 

“Sensus adalah sebuah penelitian terhadap seluruh populasi.” 
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Menurut Doane dan Seward (2009 : 33) untuk populasi tergolong berjumlah kecil, 

tidak seharusnya menggunakan sampel. Karena usaha untuk memperoleh data 

dalam populasi yang kecil mungkin hanya menjadi bagian kecil dari seluruh biaya 

yang dikeluarkan dalam penelitian. Sehingga dalam penelitian ini, penggunaan 

sensus lebih dipilih daripada penggunaan sampel. 

3.4  Jenis dan Sumber Data  

3.4.1 Jenis Data 

Data ialah bahan mentah yang perlu dioleh sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan 

fakta (Riduwan, 2004:5). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data kuantitatif. Menurut Riduwan (2004:5) data kuantitatif adalah data yang 

berwujud angka-angka. Sementara itu, dilihat dari dimensi data yang digunakan, 

tipe data pada penelitian ini dapat dikategorikan sebagai data panel. Data panel 

merupakan data kombinasi dimana unit data cross-section yang sama dan disurvei 

secara terus-menerus selama beberapa periode (Gujarati dan Porter, terjemahan 

2010:31). Data panel merupakan kombinasi dari data time series dan data cross 

section. Data time series lebih menekankan pada data penelitian berupa rentetan 

waktu, sedangkan data cross sectional menekankan pada penelitian yang terdiri 

dari beberapa subjek pada waktu tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002:95-96). 

Sehingga dalam penelitian data panel ini dipakai data yang terdiri dari beberapa 

objek dengan rentetan waktu tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah laporan keuangan perusahaan property dan real estate periode 2010-2012 

yang telah diumumkan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia 
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(www.idx.co.id) serta laporan yang diterbitkan EFCIN dalam bentuk Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD). 

3.4.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:147), data sekunder merupakan sumber 

data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara. Data sekunder pada penelitian ini adalah data laporan keuangan 

perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode tahun 2010-2011. Data didapatkan langsung dari website resmi BEI 

melalui http://www.idx.co.id dan membeli data Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) pada Pojok Bursa Efek Indonesia untuk beberapa perusahaan 

yang kelengkapan data penelitiannya kurang. 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan metode 

dokumentasi tentang hal-hal dan dokumen yang berkaitan dengan variabel 

penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan tahunan perusahaan periode 2010-2012 yang diambil dari website resmi 

Bursa Efek Indonesia dan laporan keuangan dari Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD). 

3.6  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional   

3.6.1  Variabel Penelitian  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :  

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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a. Variabel  terikat (variabel dependen), sebagai  variabel  Y  dalam 

penelitian ini adalah struktur modal.  

b. Variabel  bebas (variabel independen), sebagai  variabel  X  dalam 

penelitian  ini  adalah  prospek perusahaan, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan aset tetap berwujud. 

Pada penelitian ini, analisa pengaruh variabel dependen dan variabel 

independen dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun antara variabel dependen 

dengan variabel independen. Variabel dependen tahun 2012 diuji dengan variabel 

independen pada tahun 2011. Variabel dependen tahun 2011 diuji dengan variabel 

independen pada tahun 2010. Menurut pendapat Deesomsak et al. (2004:392), 

pemberian gap satu tahun antara variabel dependen dan independen dimaksudkan 

untuk mengisolasi hasil analisa dari potensi terjadinya hubungan kausalitas 

terbalik antara variabel dependen dan variabel independen. Selain itu, pemberian 

gap satu tahun dianggap dapat memberikan hasil analisa yang lebih valid sesuai 

dengan teori yang digunakan. 

3.6.2  Definisi Operasional   

Variabel  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai 

berikut :  

1. Variabel Dependen (Y)  

Variabel  dependen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah 

struktur modal. Struktur modal adalah bauran penggunaan utang jangka 

panjang dan ekuitas perusahaan. Struktur modal dalam penelitian ini diukur 

menggunakan formulasinya sebagai berikut :  
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LtDER = 
                    

            
   (Keown et al., 2010 dan Kusuma, 2012) 

 

2. Variabel Independen (X)  

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

a. Prospek perusahaan 

Prospek perusahaan adalah peluang perusahaan untuk tumbuh di masa 

yang akan datang. Prospek perusahaan dalam penelitian ini diukur 

menggunakan formulasi sebagai berikut : 

Nilai pasar/buku = 
                     

                     
      

b. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan formulasi sebagai 

berikut : 

ROA = 
             

            
            (Brigham Houston, 2001 dan Rajan Zingales, 1995) 

c. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya operasi yang dilakukan 

perusahaan dalam menjalankan bisnis. Ukuran perusahaan dalam penelitian 

ini diukur menggunakan formulasi sebagai berikut : 

Ukuran perusahaan = Log total penjualan  

 

 

(Ross, et al., 2008  dan Rajan 

Zingales, 1995) 

(Rajan Zingales, 1995 dan 

Chakraborty, 2010) 
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d. Aset tetap berwujud 

Aset tetap berwujud adalah aset tetap perusahaan yang dapat 

difungsikan sebagai aset jaminan pada peminjaman utang oleh perusahaan. 

Aset tetap berwujud dalam penelitian ini diukur menggunakan formulasi 

sebagai berikut : 

                     
                                   

          
        (Alves, et. al, 2011)  

 

3.7  Teknik Analisis Data  

 Analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh prospek perusahaan, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan aset tetap berwujud terhadap struktur modal  

pada perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia secara 

parsial. Sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:211), “analisis regresi 

berganda merupakan ekstensi dari metode regresi dalam analisis bivariate yang 

umumnya digunakan untuk menguji dua atau lebih variabel independen terhadap 

variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu 

persamaan linier.” 

Persamaan umum yang digunakan yaitu : 

Y = α+β1X1+β 2 X2 +β 3X3 + β4X4 + e   (Suliyanto, 2011:54) 

Dimana :  

Y      : struktur modal  

α      :  konstanta / intersep 

β1,2,3,4 : Penaksir koefisien regresi / slope 

X1      :  Prospek perusahaan  

X2      :  Profitabilitas  

X3     :  Ukuran perusahaan 



52 
 

X4      :  Aset tetap berwujud 

e      :  Error/variabel pengganggu/variabel residual 

3.8   Uji Asumsi Klasik  

Para regresi linier, variabel gangguan, yang disimbolkan “e” pada 

persamaan 3.1, mencerminkan faktor-faktor selain variabel bebas dalam penelitian 

yang mempengaruhi variabel terikat tetapi tidak dimasukan dalam persamaan. 

Nilai variabel gangguan yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi validitas dan 

keabsahan model penelitian yang dipakai karena tidak mencerminkan keadaan 

aktualnya. Sehingga dalam persamaan regresi nilai residual harus sekecil mungkin 

agar prediksi persamaan regresi dapat sedekat mungkin dengan keadaan 

aktualnya. 

Variabel gangguan muncul karena hubungan variabel ekonomi adalah 

hubungan yang acak atau random tidak seperti hubungan variabel dalam 

matematika yang bersifat deterministik. Secara umum variabel gangguan ini 

disebabkan karena model yang digunakan terlalu sederhana tidak mencerminkan 

realitas. Alasan lainnya, karena variabel gangguan berhubungan dengan perilaku 

variabel ekonomi yang mencerminkan perilaku manusia. 

Untuk mendapatkan model regresi yang baik terdapat beberapa asumsi yang 

perlu dipenuhi. Asumsi tersebut kemudian disebut dengan asumsi klasik. Menurut 

Deni Kurniawan (2008:3-5) Asumsi klasik regresi linier adalah sebagai berikut : 

1) Model dispesifikasikan dengan benar. Khusus untuk asumsi ini  

memang tidak ada uji statistik. Hal ini disebabkan karena model regresi 

yang dirancang berhubungan dengan konsep teoritis dari masalah yang 

sedang diteliti. 
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2) Error menyebar normal dengan rata-rata nol dan suatu ragam 

(variance) tertentu. Asumsi ini diuji dengan uji normalitas. 

3) Ragam dari error bersifat homogen (homoskedastic). Asumsi ini diuji 

dengan uji heteroskedastisitas. 

4) Error tidak mengalami autokorelasi. Asumsi ini diuji dengan uji auto 

korelasi. 

5) Tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas X. Asumsi ini diuji 

dengan uji multikolinieritas. 

3.8.1  Uji Normalitas  

Salah satu syarat dari penggunaan analisis parametrik adalah adanya 

kenormalan data (suliyanto, 2011). Uji normalitas digunakan untuk menguji 

apakah nilai residual yang telah distandardisasi pada model regresi berdistribusi 

normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual 

terstandardisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya.  

Pada uji normalitas menggunakan SPSS, pengujian dapat dilakukan dengan 

membandingkan penyebaran data riil dengan garis diagonal yang terbentuk pada 

grafik normal probability plot. Jika penyebaran data mengikuti garis rata-rata 

residual berarti data tersebut memiliki distribusi normal, sedangkan jika 

penyebaran data tidak mengikuti garis diagonal maka data dianggap tidak normal. 

 Selain menggunakan normal probability plot, uji normalitas dapat 

menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov (KS). Pada Uji Kolmogorov-Smirnov 

(KS), jika nilai signifikansi pada pengujian dua arah lebih besar daripada tingkat 
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signifikansi yang digunakan maka model regresi yang digunakan dianggap 

memiliki distribusi data yang normal. 

3.8.2.  Uji Heteroskedastisitas  

Dalam persamaan regrasi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidak 

varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika 

residualnya mempunyai varians yang sama maka terjadi homoskedastisitas, dan 

ika variansnya tidak sama disebut terjadi heterokedastisitas.  Model regresi yang 

baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskesastisitas.  

Uji asumsi heterosdedastisitas melalui SPSS dapat dilakukan dengan 

menganalisis hasil output grafik scatterplot antara Z prediction (ZPRED) yang 

merupakan variabel bebas (sumbu X = Y hasil prediksi) dan nilai residualnya 

(ZRESID) yang merupakan variabel terikat (sumbu Y = Y prediksi – Y riil). 

Homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan 

menyebar tanpa mempunyai pola yang teratur. Sebaliknya, heteroskedastisitas 

terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai pola yang teratur, baik 

menyempit, menyebar maupun bergelombang-gelombang (Suntoyo, 2009:82). 

Selain menggunakan scatterplot, untuk mengetahui apakah di dalam model 

terdapat heteroskedastisitas dapat digunakan uji White. Menurut Suliyanto 

(2010:107), Uji White dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas, 

variabel bebas kuadrat dan perkalian (interaksi) variabel bebas terhadap nilai 

residual kuadratnya. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel independen dan 1 

variabel dependen, sehingga dalam pengujian heteroskedastisitas digunakan 

model sebagai berikut : 
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Ui
2
 = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X1

2
 + β6X2

2
 + β7X3

2
 + β8X4

2
 + β9X1X2 

+ β10X1X3 + β11X1X4 + β12X2X3 + β13X2X4 + β14X3X4 + ei 

(Sumber : data diolah) 

Keterangan :  

Ui     : Nilai Residual  

α      : Konstanta / intersep 

β1,2,…,14 : Penaksir koefisien regresi / slope 

X1      :  Prospek perusahaan  

X2      :  Profitabilitas  

X3     :  Ukuran perusahaan 

X4      :  Aset tetap berwujud 

e      :  Error/variabel pengganggu/variabel residual 

Gejala heteroskedastisitas terjadi jika X
2
 hitung yang didapatkan dari 

meregresi model tersebul lebih besar dari nilai X
2
 tabel.  

3.8.3.  Uji Autokorelasi   

Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi 

seringkali terjadi pada data time series dan dapat juga terjadi pada data cross 

section tetapi jarang. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson (DW). Pengambilan 

keputusan ada tidaknya autokorelasi :  

a. Bahwa nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (dU) dan (4- 

dU), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol berarti tidak ada 

autokorelasi positif.  
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b. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dL),  

maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol berarti ada autokorelasi 

positif.  

c. Bila nilai DW lebih besar daripada batas bawah atau lower bound (4- dL),  

maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol berarti ada autokorelasi 

negatif.  

d. Bila nilai DW terletak antara batas atas (dU) dan batas bawah (dL) atau DW 

terletak antara (4- dU) dan (4- dL), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Nachrowi dan Usman, 2002, Penggunaan Teknik Ekonometrika 

Gambar 3.1  

Aturan Membandingkan Uji Durbin-Watson dengan Tabel Durbin-Watson 

3.8.4.  Uji Multikolinearitas  

Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  dalam  model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model yang  

baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel bebas. Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolonieritas. Adanya 

multikolonieritas dalam model persamaan regresi yang digunakan akan 

mengakibatkan ketidakpastian estimasi, sehingga mengarah pada kesimpulan 

yang menerima hipotesis nol. Hal ini menyebabkan koefisien regresi menjadi 

tidak signifikan.  

Tidak ada 

korelasi 

Korelasi 

negatif 

Korelasi 

positif 

Daerah 

ketidak-

pastian 

Daerah 

ketidak-

pastian 

4-du 4-dL 4 du dL 0 
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Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan lawannya serta dari Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran 

ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel 

bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih 

yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Apabila nilai tolerance < 

0,10 (10 %) dan VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 

menunjukkan adanya multikolinieritas. Sebaliknya apabila tolerance > 0,10 (10 

%) dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari 

multikolinieritas (suntoyo, 2009:79). 

3.9  Pengujian Hipotesis  

Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan melihat pengaruh yang 

ditunjukkan oleh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dalam 

penelitian ini. Uji yang digunakan untuk melihat pengaruh dalam penelitian ini 

adalah uji t. Menurut Suliyanto (2011:40), uji t digunakan untuk menguji 

pengaruh secara parsial (per variabel) terhadap variabel tergantungnya. Dalam 

penelititan ini variabel prospek perusahaan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

aset tetap berwujud berwujud diuji tingkat pengaruhnya secara parsial terhadap 

proporsi struktur modal. Tingkat signifikansi yang dipakai untuk mengidentifikasi 

pengaruh yang signifikan adalah 0,05, sesuai dengan standar umum yang dipakai 

dalam penelitian sosial. Secara teknis kriteria pengujian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membandingkan nilai thitung dengan ttabel 

a. Jika -ttabel < thitung < ttabel, maka variabel independen secara individu 

(parsial) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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b. Jika thitung > ttabel atau thitung > -ttabel, maka variabel independen secara 

individu (parsial) berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Menggunakan tingkat probabilitas 

a. Jika signifikansi t > α (0,05), maka variabel independen secara 

individu (parsial) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Jika signifikansi t < α (0,05), maka variabel independen secara 

individu (parsial) berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Bursa Efek Indonesia 

Bursa Efek Indonesia merupakan tempat transaksi perdagangan saham dari 

berbagai jenis perusahaan yang ada di Indonesia. Bursa Efek Indonesia 

menyediakan berbagai informasi mengenai pergerakan saham dan data keuangan 

dari perusahaan-perusahaan go-public di Indonesia. 

Bursa Efek Indonesia menyajikan berbagai informasi mengenai industri 

yang terdapat di Indonesia. Dalam menyajikan informasi tersebut, Bursa Efek 

Indonesia mengklasifikasikan industri di Indonesia menjadi sembilan sektor. 

Klasifikasi tersebut dinamakan Jakarta Industial Classification (JASICA) dengan 

kesembilan sektornya adalah : 

1. Sektor-sektor Primer (Ekstraktif) 

 Sektor 1 : Agriculture 

 Sektor 2 : Mining 

2. Sektor-sektor Sekunder (Industri Pengolahan / Manufaktur).  

 Sektor 3 : Basic Industry And Chemicals 

 Sektor 4 : Miscellaneous Industry 

 Sektor 5 : Consumer Goods Industry 

3. Sektor-sektor Tersier (Industri Jasa / Non-manufaktur) 

 Sektor 6 : Property, Real estate and Building Construction 
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 Sektor 7 : Infrastructure, Utilities, and transportation 

 Sektor 8 : Finance 

 Sektor 9 : Trade, Services, and Investment.   

4.1.2 Sektor Property dan Real estate pada Bursa Efek Indonesia 

Sektor Property, Real estate and Building Construction merupakan salah 

satu klasifikasi sektor industri yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Dalam 

sektor Property, Real estate and Building Construction terdapat dua sub-sektor di 

dalamnya, yaitu sektor Property and Real estate dan sektor Building 

Construction. Pada penelitian ini, fokus penelitian dilakukan terhadap sektor 

Property and Real estate.  

Sektor Property and Real estate secara umum memiliki ruang lingkup 

kegiatan usaha dalam bidang pembebasan, pengembangan, pengelolaan, 

penyewaan dan penjualan tanah beserta bangunannya. Terdapat 29 perusahaan 

yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Perusahaan yang menjadi tersebut 

adalah PT. Agung Podomoro Land Tbk., PT. Alam Sutera Realty Tbk., PT. 

Bekasi Asri Pemula Tbk., PT. Bumi Citra Permai Tbk., PT Sentul City Tbk., PT. 

Bumi Serpong Damai Tbk., PT. Cowell Development Tbk., PT. Ciputra Property 

Tbk., PT. Ciputra Surya Tbk., PT. Duta Anggada Realty Tbk., PT. Intiland 

Development Tbk., PT. Duta Pertiwi Tbk., PT. Gowa Makasaar Tourism 

Development Tbk., PT. Perdana Gapuraprima Tbk., Jakarta International Hotel & 

Development Tbk., PT. Jaya Real Property Tbk., PT. Kawasan Industri Jababeka 

Tbk. PT. MNC Land tbk., PT. Lamicitra Nusantara Tbk., PT. Lippo Cikarang 

Tbk., PT. Lippo Karawaci Tbk., PT. Modemland Realty Tbk., PT. Metropolitan 
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Kentjana Tbk., PT. Indonesia Proma Property Tbk., PT. Pakuwon Jati Tbk., PT. 

Roda Vivatex Tbk., PT. Danayasa Arthatama Tbk., PT. Summarecon Agung Tbk. 

4.2 Hasil Pengumpulan Data 

Berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan dari Bursa Efek Indonesia 

dari masing-masing perusahaan sampel, dihasilkan sejumlah data yang dapat 

digunakan untuk menganalisis variabel penelitian. Berikut data pada masing-

masing variabel yang tercantum pada tabel 4.1, tabel 4.2, tabel 4.3, tabel 4.4 dan 

tabel 4.5. 

Tabel 4.1   Data Variabel Struktur Modal (Y) 

No. Kode Nama Perusahaan 
LtDER (%) 

2011 2012 

1 APLN Agung Podomoro Land Tbk. 64,5064 71,6328 

2 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 30,7111 64,4894 

3 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk. 1,7994 3,0341 

4 BCIP Bumi Citra Permai Tbk. 9,4187 3,8147 

5 BKSL Sentul City Tbk. 3,7164 14,1921 

6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 11,0711 13,3603 

7 COWL Cowell Development Tbk. 24,0896 31,6357 

8 CTRA Ciputra Development Tbk. 21,8151 24,0409 

9 CTRP Ciputra Property Tbk. 9,3401 23,3382 

10 CTRS Ciputra Surya Tbk. 23,9698 21,7163 

11 DART Duta Anggada Realty Tbk. 30,1083 27,5140 

12 DILD Intiland Development Tbk. 9,8620 11,0544 

13 DUTI Duta Pertiwi Tbk. 4,0860 2,7844 

14 GMTD Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 27,8254 89,7854 

15 GPRA Perdana Gapuraprima Tbk. 32,3501 30,0595 

16 JIHD Jakarta International Hotel & Dev. Tbk. 10,7229 9,2923 

17 JRPT Jaya Real Property Tbk. 17,2368 18,4363 

18 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. 32,6909 48,7462 

19 KPIG MNC Land Tbk. 5,1049 15,7018 

20 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk. 13,1788 15,3320 

21 LPCK Lippo Cikarang Tbk. 19,2835 7,8088 

22 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 70,1036 86,4855 

23 MDLN Modemland Realty Tbk. 28,8910 37,7461 
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Lanjutan tabel 4.1 

No. Kode Nama Perusahaan 
LtDER 

2011 2012 

24 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk.  13,7512 21,7283 

25 OMRE Indonesia Prima Property Tbk. 10,4943 11,0412 

26 PWON Pakuwon Jati Tbk. 89,3964 76,9810 

27 RDTX Roda Vivatex Tbk. 6,1064 5,9332 

28 SCBD Danayasa Arthatama Tbk. 11,7990 19,2957 

29 SMRA Summarecon Agung Tbk. 82,7438 48,8415 

Rata-rata 24,6956 29,5111 

Nilai Tertinggi 89,3964 89,7854 

Nilai Terendah 1,7994 2,7844 

 Sumber : data diolah 

Tabel 4.1 menunjukkan proporsi penggunaan utang jangka panjang 

dibandingkan dengan ekuitas dalam pemenuhan pendanaan perusahaan. semakin 

tinggi nilai LtDER menunjukkan semakin banyak proporsi penggunaan utang 

jangka panjang dibanding penggunaan ekuitas perusahaan. Nilai rata-rata pada 

tahun 2011 adalah 24,69%, sedangkan pada tahun 2012 adalah 29,51%. Angka 

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sektor property dan real 

estate menggunakan ekuitas lebih banyak daripada utang jangka panjang dalam 

struktur modalnya. Perusahaan dengan proporsi penggunaan utang jangka panjang 

tertinggi pada tahun 2011 dimiliki oleh PT Pakuwon Jati Tbk dengan jumlah 

LtDER sebesar 89,4%. Pada tahun 2012, PT. Gowa Makasaar Tourism 

Development Tbk. memiliki proporsi penggunaan utang tertinggi sebesar 89,79%. 

Sedangkan proporsi penggunaan utang jangka panjang terendah pada tahun 2011 

dimiliki perusahaan dimiliki PT. Bekasi Asri Pemula Tbk. dengan LtDER sebesar 

1,8%. Sedangkan nilai LtDER terendah pada tahun 2012 dimiki PT. Duta Pertiwi 

Tbk. sebesar 2,78%. 
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Tabel 4.2 Data Variabel Prospek Perusahaan (X1) 

No. Kode Nama Perusahaan 
Market-to-book ratio (%) 

2010 2011 

1 APLN Agung Podomoro Land Tbk.    187,2120     142,6082  

2 ASRI Alam Sutera Realty Tbk.    237,7534     294,8477  

3 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk.    216,9607     119,0508  

4 BCIP Bumi Citra Permai Tbk.    191,6078     484,0329  

5 BKSL Sentul City Tbk.    108,8726     237,5920  

6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk.    212,3631     207,6613  

7 COWL Cowell Development Tbk.      70,6035     108,3363  

8 CTRA Ciputra Development Tbk.      73,1926     107,0887  

9 CTRP Ciputra Property Tbk.      75,9397       83,5467  

10 CTRS Ciputra Surya Tbk.      80,9822       88,3357  

11 DART Duta Anggada Realty Tbk.      72,0178       55,4821  

12 DILD Intiland Development Tbk.    121,5590       69,5786  

13 DUTI Duta Pertiwi Tbk.    121,1536       93,4348  

14 GMTD Gowa Makassar Tourism Development Tbk.      13,0670       38,6386  

15 GPRA Perdana Gapuraprima Tbk.      70,5507       76,7941  

16 JIHD Jakarta International Hotel & Dev. Tbk.      55,5428       43,6017  

17 JRPT Jaya Real Property Tbk.    219,9838     318,3677  

18 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk.    128,1402     129,4285  

19 KPIG MNC Land Tbk.      71,2996     134,3437  

20 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk.      97,3339       91,0757  

21 LPCK Lippo Cikarang Tbk.      48,7649     151,6640  

22 LPKR Lippo Karawaci Tbk.    178,8160     161,8795  

23 MDLN Modemland Realty Tbk.      66,1147       61,7356  

24 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk.     206,7393     184,7118  

25 OMRE Indonesia Prima Property Tbk.    155,4550     196,5253  

26 PWON Pakuwon Jati Tbk.    445,5754     380,5061  

27 RDTX Roda Vivatex Tbk.      79,0088       87,6124  

28 SCBD Danayasa Arthatama Tbk.      65,5860       63,7544  

29 SMRA Summarecon Agung Tbk.    347,2356     344,0594  

Rata-rata    138,6011     157,1136  

Nilai Tertinggi    445,5754     484,0329  

Nilai Terendah      13,0670       38,6386  

Sumber : data diolah 

Tabel 4.2 menunjukkan perbandingan antara harga pasar per saham 

perusahaan dengan nilai buku per saham perusahaan. Semakin tinggi nilai market-
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to-book ratio maka semakin tinggi nilai harga pasar per saham dibanding nilai 

buku per saham perusahaan. Nilai rata-rata market-to-book ratio yang dimiliki 

perusahaan sektor property dan real estate adalah 138,6% pada tahun 2010 dan 

157,1% pada tahun 2011. Nilai rata-rata market-to-book ratio tersebut 

menunjukkan bahwa secara umum perusahaan property dan real estate memiliki 

nilai harga saham yang lebih tinggi dari nilai buku ekuitasnya. Perusahaan dengan 

nilai market-to-book ratio tertinggi pada tahun 2010 dimiliki oleh PT. Pakuwon 

Jati Tbk. dengan nilai 445,58% yang berarti harga pasar per saham empat kali 

lebih besar dari harga buku per saham. Nilai market-to-book ratio tertinggi pada 

tahun 2011 dimiliki oleh PT. Bumi Citra Permai Tbk. dengan nilai 484,03%. 

Sementara nilai market-to-book ratio terendah dimiliki PT. Gowa Makassar 

Tourist Development Tbk. baik pada tahun 2010 sebesar 13,07% dan tahun 2011 

sebesar 38,64%.  

Tabel 4.3 Data Variabel Profitabilitas (X2) 

No. Kode Nama Perusahaan 
ROA (%) 

2010 2011 

1 APLN Agung Podomoro Land Tbk. 3,6335 6,3190 

2 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 6,3404 10,0330 

3 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk. 9,3012 3,9851 

4 BCIP Bumi Citra Permai Tbk. 9,7068 1,0052 

5 BKSL Sentul City Tbk. 2,8343 1,5719 

6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 4,4439 7,9143 

7 COWL Cowell Development Tbk. 3,1469 8,6396 

8 CTRA Ciputra Development Tbk. 3,3775 3,2883 

9 CTRP Ciputra Property Tbk. 4,4252 4,0767 

10 CTRS Ciputra Surya Tbk. 3,6862 5,6482 

11 DART Duta Anggada Realty Tbk. 1,0503 1,5549 

12 DILD Intiland Development Tbk. 8,1546 2,5897 

13 DUTI Duta Pertiwi Tbk. 7,0277 8,1417 

14 GMTD Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 7,6806 10,0750 
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Lanjutan tabel 4.3 

No. Kode Nama Perusahaan 
ROA (%) 

2010 2011 

15 GPRA Perdana Gapuraprima Tbk. 2,7767 3,6283 

16 JIHD Jakarta International Hotel & Dev. Tbk. 4,4692 1,6025 

17 JRPT Jaya Real Property Tbk. 8,0043 8,4883 

18 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. 1,8623 5,8265 

19 KPIG MNC Land Tbk. 7,7885 2,3398 

20 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk. 4,7451 9,2601 

21 LPCK Lippo Cikarang Tbk. 3,9106 12,6193 

22 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 3,6800 4,4586 

23 MDLN Modemland Realty Tbk. 1,7973 3,6449 

24 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk.  14,4564 15,1035 

25 OMRE Indonesia Prima Property Tbk. 13,8202 12,3056 

26 PWON Pakuwon Jati Tbk. 5,5099 5,0032 

27 RDTX Roda Vivatex Tbk. 20,0481 10,5295 

28 SCBD Danayasa Arthatama Tbk. 6,1634 2,0917 

29 SMRA Summarecon Agung Tbk. 3,8168 4,7993 

Rata-rata 6,1261 6,0877 

Nilai Tertinggi 20,0481 15,1035 

Nilai Terendah 1,0503 1,0052 

 Sumber : data diolah. 

Tabel 4.3 menunjukkan data profitabilitas perusahaan yang diukur dengan 

membandingkan laba bersih perusahaan dengan total aset perusahaan (return of 

asset/ROA). Semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi pula tingkat 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari seluruh aset yang 

dimilikinya. Nilai rata-rata ROA yang dimiliki perusahaan property dan real 

estate pada tahun 2010 sebesar  6,13% dan  pada tahun 2011 sebesar 6,09%. 

Perusahaan dengan profitabilitas tertinggi pada tahun 2010 dimiliki oleh PT. Roda 

Vivatex Tbk. dengan nilai ROA sebesar 20,05%. Perusahaan dengan profitabilitas 

tertinggi pada tahun 2011 dimiliki oleh PT. Metropolitan Kentjana Tbk. dengan 

nilai ROA sebesar 15,1%. Sementara Perusahaan dengan profitabilitas terendah 

pada tahun 2010 dimiliki oleh PT. Duta Anggada Realty Tbk dengan nilai ROA 
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sebesar 1,05%. Perusahaan dengan profitabilitas terendah pada tahun 2011 

dimiliki oleh PT. Bumi Citra Permai Tbk dengan nilai ROA sebesar 1,01%.  

Tabel 4.4 Data Variabel Ukuran Perusahaan (X3) 

No. Kode Nama Perusahaan 
Log-total penjualan 

2010 2011 

1 APLN Agung Podomoro Land Tbk. 12,2875 12,5825 

2 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 11,8981 12,1402 

3 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk. 10,7363 10,4864 

4 BCIP Bumi Citra Permai Tbk. 10,9253 10,7433 

5 BKSL Sentul City Tbk. 11,6469 11,6607 

6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 12,3940 12,4481 

7 COWL Cowell Development Tbk. 11,0021 11,2582 

8 CTRA Ciputra Development Tbk. 12,2286 12,3381 

9 CTRP Ciputra Property Tbk. 11,5510 11,6433 

10 CTRS Ciputra Surya Tbk. 11,7733 11,9057 

11 DART Duta Anggada Realty Tbk. 11,5427 11,6219 

12 DILD Intiland Development Tbk. 11,9257 11,9727 

13 DUTI Duta Pertiwi Tbk. 12,0032 12,0483 

14 GMTD Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 11,0736 11,2770 

15 GPRA Perdana Gapuraprima Tbk. 11,4904 11,5905 

16 JIHD Jakarta International Hotel & Dev. Tbk. 12,1310 11,9801 

17 JRPT Jaya Real Property Tbk. 11,8885 11,9509 

18 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. 11,7763 12,0601 

19 KPIG MNC Land Tbk. 10,8518 10,9082 

20 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk. 11,1105 11,2031 

21 LPCK Lippo Cikarang Tbk. 11,6071 11,9554 

22 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 12,4949 12,6222 

23 MDLN Modemland Realty Tbk. 11,4172 11,7030 

24 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk.  11,8514 11,9171 

25 OMRE Indonesia Prima Property Tbk. 11,5800 11,5627 

26 PWON Pakuwon Jati Tbk. 12,0892 12,1697 

27 RDTX Roda Vivatex Tbk. 11,4163 11,4712 

28 SCBD Danayasa Arthatama Tbk. 12,0460 11,8382 

29 SMRA Summarecon Agung Tbk. 12,2307 12,3728 

Rata-rata 11,6886 11,7735 

Nilai Tertinggi 12,4949 12,6222 

Nilai Terendah 10,7363 10,4864 

Sumber : data diolah. 
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Tabel 4.4 menunjukkan data ukuran perusahaan yang diukur dengan 

menghitung log-penjualan perusahaan. Semakin tinggi nilai log-total penjualan 

maka semakin tinggi ukuran perusahaan. Nilai rata-rata log-total penjualan yang 

dimiliki perusahaan property dan real estate pada tahun 2010 sebesar 11,69 dan  

pada tahun 2011 sebesar 11,77. Ukuran perusahaan tertinggi dimiliki oleh PT. 

Lippo Karawaci Tbk. baik pada tahun 2010 dengan nilai log-total penjualan 

sebesar 12,4949. maupun pada tahun 2011 dengan nilai log-penjualan sebesar 

12,6222. Sementara ukuran perusahaan terendah dimiliki oleh PT. Bekasi Asri 

Pemula Tbk., baik pada tahun 2010 dengan nilai log-penjualan sebesar 10,7363 

Maupun pada tahun 2011 nilai log-penjualan sebesar 10,4864. 

Tabel 4.5 Data Variabel Aset Tetap Berwujud 

No. Kode Nama Perusahaan 
NetPPE/total aset 

2010 2011 

1 APLN Agung Podomoro Land Tbk. 39,7123 54,1256 

2 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 59,0496 47,7653 

3 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk. 0,2610 0,4531 

4 BCIP Bumi Citra Permai Tbk. 54,7817 55,2972 

5 BKSL Sentul City Tbk. 16,5531 21,8752 

6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 35,5341 38,8936 

7 COWL Cowell Development Tbk. 35,4436 22,2246 

8 CTRA Ciputra Development Tbk. 36,7490 37,4266 

9 CTRP Ciputra Property Tbk. 60,3917 76,4087 

10 CTRS Ciputra Surya Tbk. 45,4686 44,1672 

11 DART Duta Anggada Realty Tbk. 16,9540 39,0147 

12 DILD Intiland Development Tbk. 45,4030 49,3976 

13 DUTI Duta Pertiwi Tbk. 46,3546 44,6948 

14 GMTD Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 39,1613 35,3480 

15 GPRA Perdana Gapuraprima Tbk. 13,0972 11,2540 

16 JIHD Jakarta International Hotel & Dev. Tbk. 50,2319 52,5992 

17 JRPT Jaya Real Property Tbk. 47,6266 48,1289 

18 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. 51,9008 35,3736 

19 KPIG MNC Land Tbk. 22,5345 24,9779 

20 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk. 16,0848 15,3413 
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Lanjutan tabel 4.5 

No. Kode Nama Perusahaan 
NetPPE/total aset 

2010 2011 

21 LPCK Lippo Cikarang Tbk. 27,9986 24,0440 

22 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 16,5773 16,8260 

23 MDLN Modemland Realty Tbk. 41,8710 35,5738 

24 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk.  90,0423 90,8949 

25 OMRE Indonesia Prima Property Tbk. 71,0049 71,2209 

26 PWON Pakuwon Jati Tbk. 64,1119 52,4487 

27 RDTX Roda Vivatex Tbk. 73,6266 89,7833 

28 SCBD Danayasa Arthatama Tbk. 50,2243 47,7930 

29 SMRA Summarecon Agung Tbk. 44,9653 37,9475 

Rata-rata 41,8523 42,1138 

Nilai Tertinggi 90,0423 90,8949 

Nilai Terendah 0,2610 0,4531 

Sumber : data diolah 

Tabel 4.5 menunjukkan data aset tetap berwujud perusahaan yang diukur 

dengan membandingkan total net Plant, Property, and Equipment (NetPPI) 

perusahaan dengan total aset perusahaan. Semakin tinggi nilai NetPPI terhadap 

total aset maka semakin tinggi pula tingkat aset tetap berwujud yang dimiliki 

perusahaan. Nilai rata-rata NetPPI terhadap total aset yang dimiliki perusahaan 

property dan real estate pada tahun 2010 sebesar 41,85% dan  pada tahun 2011 

sebesar 42,11%. Perusahaan dengan aset tetap berwujud tertinggi pada tahun 2010 

dan 2011 dimiliki oleh PT. Metropolitan Kentjana Tbk. dengan nilai NetPPI 

terhadap total aset pada tahun 2010 sebesar 90,04% dan pada tahun 2011 sebesar 

90,89%.. Sementara Perusahaan dengan aset tetap berwujud terendah dimiliki 

oleh PT. Perdana Gapuraprima Tbk., baik pada tahun 2010 dengan nilai NetPPI 

terhadap total aset sebesar 0,26% maupun pada tahun 2011 dengan nilai NetPPI 

terhadap total aset sebesar 0,45%. 
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4.3 Pengujian terhadap Asumsi Klasik 

Pada penggunaan model regresi linier berganda sering dijumpai beberapa 

permasalahan, seperti distribusi data yang tidak normal, multikolinearitas, 

heterokedastisitas, dan autokorelasi. Model yang baik adalah model yang 

memiliki distribusi normal serta terbebas dari multikolinearitas, heterokedatisitas, 

dan autokorelasi. Sehingga perlu dilakukan pengujian agar didapatkan model yang 

regresi yang baik. 

4.3.1 Uji Normalitas 

Model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika variabel 

pengganggu atau residual yang disebabkan oleh model regresi berdistribusi 

normal. Untuk menguji asumsi ini, dapat dilihat pada analisis grafik normal plot 

dengan menggunakan software SPSS. Berikut adalah grafik histogram dan normal 

plot pada gambar 4.1 : 

 

 

Sumber : data diolah SPSS 

Gambar 4.1 

Grafik Normal P-Plot 
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Hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena 

memenuhi asumsi normalitas. Hal tersebut ditunjukkan dari gambar 4.1 bahwa 

data menyebar di sekitar garis rata-rata residual sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tersebut memiliki distribusi data yang normal.  

Uji normalitas selain menggunakan analisis grafik normal plot, dapat juga 

digunakan Uji Kolmogorov-Smirnov (KS). Pada Uji Kolmogorov-Smirnov (KS), 

jika nilai signifikansi pada pengujian dua arah lebih besar daripada tingkat 

signifikansi yang dipakai dalam penelitian maka model regresi tersebut dianggap 

memiliki distribusi data yang normal. 

Tabel 4.6 Uji Kolmogorov-Smirnov  

Keterangan standardized Residual Hasil 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,768 Data terdistribusi 

normal Asymp. Sig. (2-tailed) 0,596 

 

Dari hasil pengolahan SPSS, didapatkan nilai signifikansi pada uji 

Kolmogorov-Smirnov (KS) sebesar 0,596. Tingkat signifikansi yang digunakan 

dalam penelitian ini sebesar 0,05. Sehingga bahwa model regresi dalam penelitian 

ini dianggap memiliki distribusi data yang normal karena nilai signifikasi pada uji 

Kolmogorov-Smirnov lebih besar daripada tingkat signifikansi yang dipakai 

dalam penelitian ini. 

4.3.2 Uji Multikoliniearitas 

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi 

antar variabel. Pengujian multikolinieritas menggunakan program SPSS dilakukan 

Sumber : data diolah SPSS 
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dengan uji regresi linier dengan patokan nilai VIF (variance inflation factor) dari 

koefisien. Data dikatakan terbebas dari multikolinieritas jika nilai VIF lebih besar 

dari 0,10 dan lebih kecil dari 10. 

Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas 

Variabel 
Collinearity Statistics 

Hasil 
Tolerance VIF 

Prospek Perusahaan 0,941 1,063 
Data terbebas 

dari 

multikolinearitas 

Profitabilitas 0,775 1,290 

Ukuran Perusahaan 0,894 1,119 

Aset Tetap Berwujud 0,728 1,373 

 

 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai VIF dari keempat variabel berada 

diantara 0,1 dan 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

independen dalam penelitian ini terbebas dari adanya multikolinearitas. 

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi 

memiliki ragam (variance) residual yang sama atau tidak. Model regresi yang 

baik adalah model yang memiliki ragam (variance) residual yang sama atau yang 

disebut dengan homokedastisitas. Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat scatterplot dari output SPSS. Jika titik-titik yang menyebar membentuk 

pola tertentu (seperti gelombang, melebar, menyempit, dll) maka data tersebut 

memiliki ragam (variance) residual yang tidak sama dan dianggap terjadi 

heteroskedastisitas.  

Sumber : data diolah SPSS 
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Gambar 4.2  

Grafik Scatterplot 

 

Hasil pengujian belum menunjukkan dengan jelas penyebaran acak maupun 

pola yang muncul dari titik pada grafik scatterplot. Sehingga untuk menghindari 

keputusan yang subjektif digunakan uji White untuk mendeteksi adanya masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. Uji White dilakukan 

dengan meregresikan semua variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian 

(interaksi) variabel bebas terhadap nilai residual kuadratnya. Gejala 

heteroskedastisitas terjadi jika X
2
 hitung > nilai X

2
 tabel. Nilai X

2
 hitung 

diperoleh dari perkalian jumlah observasi (n) dan koefisien determinasi regresi 

Sumber : data diolah SPSS 
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tahap kedua (R
2
). Sedangkan nilai X

2
 tabel didapatkan dengan melihat tingkat 

signifikansi (α) dan jumlah variabel bebas. 

Tabel 4.8 Uji White 

Model R Square n X
2
 hitung X

2 
tabel Hasil 

1 0,257 58 14,906 23,685 Tidak terjadi 

Heteroskedastisitas 

Sumber : data diolah SPSS 

Dari hasil uji White menggunakan SPSS didapatkan hasil diantaranya 

jumlah observasi (n) berjumlah 58 observasi. Koefisien determinasi regresi tahap 

kedua (R
2
) berjumlah 0,38 dengan jumlah variabel bebasnya adalah 14. Dari data 

tersebut dapat diketahui bahwa X
2
 hitung dalam pengujian ini sebesar 14,906 (n x 

R
2
). Sementara X

2 
tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 dan 14 variabel bebas 

adalah 23,685. Karena nilai X
2
 hitung pada pengujian ini lebih kecil daripada X

2 

tabel maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas 

dalam model regresi yang dipakai. 

4.3.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi 

diantara data pengamatan yang tersusun pada rangkaian waktu atau tidak. Masalah 

autokorelasi dapat melalui software SPSS dengan melihat nilai Durbin Watson 

(DW). 

Tabel 4.9 Uji Autokorelasi 

Durbin-Watson Hasil 

1,986 Tidak ada autokorelasi 

 

 
Sumber : data diolah SPSS 
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Pada tabel 4.9 ditunjukkan bahwa nilai dW dalam tabel tersebut sebesar 

1,986. Nilai dU pada jumlah observasi 58 dan jumlah regressor 4 adalah 1,73. 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, model regresi yang dipakai dianggap 

tebebas dari masalah autokorelasi karena dU < dW < 4-dU (1,73 < 1,986 < 4 - 1,73). 

4.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

4.4.1 Koefisien Variabel Penelitian 

Analisis Regresi Linier Berganda dilakukan menggunakan software SPSS. 

Setelah proses pengolahan data dengan menggunakan software SPSS didapatkan 

nilai konstanta dan koefisien masing-masing variabel independen untuk 

dimasukan dalam model persamaan regresi. Hasil analisis regresi menggunakan 

SPSS dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut : 

Tabel 4.10 Koefisien konstanta dan variabel independen hasil pengolahan 

SPSS 

 

Variabel 
Unstandardized 

B 

Konstanta -2,126 

Prospek Perusahaan 0,067 

Profitabilitas -0,401 

Ukuran Perusahaan 0,205 

Aset Tetap Berwujud -0,197 

 

 

 

Dari hasil pengolahan SPSS dapat dibuat persamaan sebagai berikut : 

Y = -2,126+ 0,067X1 -0,401X2 + 0,205X3 -0,197X4 

 

Sumber : data diolah SPSS 
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Keterangan : 

Y  = Proporsi penggunaan utang jangka panjang dalam struktur modal 

X1 = Prospek perusahaan 

X2 = Profitabilitas 

X3 = Ukuran perusahaan 

X4 = Aset tetap berwujud 

Interpretasi : 

1. Nilai konstanta dari persamaan regresi ini adalah negatif. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel dependen Y bernilai konstan sebesar -2,126 

jika variabel lainnya, Xi, bernilai nol. Namun pada kenyataan nilai LtDER 

negatif tidak terjadi karena nilai minimal LtDER adalah 0, yaitu ketika 

seluruh pendanaan dibentuk dari penggunaan ekuitas. 

2. Variabel Prospek perusahaan (X1)  dengan nilai koefisien beta 0,067 

berarti setiap kenaikan rasio 1% variabel Prospek perusahaan akan 

meningkatkan penggunaan utang jangka panjang terhadap ekuitas sebesar 

0,067%. 

3. Variabel profitabilitas (X2) menunjukkan nilai koefisien beta -0,401 

berarti setiap kenaikan rasio 1% variabel profitabilitas akan menurunkan 

penggunaan utang jangka panjang terhadap ekuitas sebesar -0,401% . 

4. Variabel ukuran perusahaan (X3) menunjukkan nilai koefisien beta 0,205 

berarti setiap kenaikan ukuran perusahaan sebesar 1% akan meningkatkan 

penggunaan utang jangka panjang terhadap ekuitas sebesar 0,205%. 

5. Variabel aset tetap berwujud (X4) memiliki nilai koefisien beta -0,197 

berarti setiap kenaikan rasio 1% variabel aset tetap berwujud akan 
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menurunkan penggunaan utang jangka panjang terhadap ekuitas sebesar -

0,197%. 

4.4.2 Kontribusi Variabel Independen terhadap Variabel Dependen
 

 Nilai R
2
 merupakan koefisien determinasi yang pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan keragaman variabel 

dependen (Y). Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas, sebaliknya bila 

nilai R
2
 yang dihasilkan besar atau mendekati 1 maka semakin besar pula 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

Berikut merupakan hasil pengujian R
2
 pada penelitian ini: 

Tabel 4.11 Uji R
2
 

Model R Square Adjusted R Square 

1 0,298 0,245 

  Sumber: data diolah, 2013 

Pada Penelitian dengan variabel independen lebih dari dua penggunaan nilai 

adjusted R
2
 dianggap dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Karena nilai R 

square akan terus bertambah jika ditambahkan variabel lain sementara nilai 

adjusted R square tidak. Dari hasil tabel 4.11 di atas, dapat dilihat bahwa nilai 

adjusted R
2
 sebesar 0,245. Hal ini berarti 24,5 % penggunaan proporsi struktur 

modal perusahaan dipengaruhi oleh variabel prospek perusahaan, profitabilitas, 

ukuran perusahaan, dan aset tetap berwujud. Sedangkan sisanya sebesar 75,4 % 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil 

pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel prospek perusahaan, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan aset tetap berwujud, dalam penelitian ini 
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memiliki kontribusi yang kecil dalam penentuan proporsi struktur modal 

perusahaan Property dan Real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2012. 

4.5 Pengujian Hipotesis 

Analisis regresi digunakan untuk mendapatkan variabel-variabel mana saja 

yang mempengaruhi proporsi struktur modal perusahaan. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda. Terdapat dua jenis 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel independen dan 

variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah prospek 

perusahaan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan aset tetap berwujud. Adapun 

variabel dependen dalam penelitian ini adalah proporsi struktur modal. 

Pengujian model regresi secara parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara 

individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proporsi struktur modal atau 

tidak. Dari hasil pengujian data pada tabel 4.12, pengujian hipotesis dapat 

dilakukan dengan memperhatikan nilai t hitung serta tingkat signifikansinya. 

Hipotesis diterima apabila nilai probabilitas lebih kecil dari α = 5% (ρ ≤ 0,05) dan  

nilai thitung > ttabel atau - thitung < ttabel.  

Tabel 4.12 Uji t model regresi linier berganda 

Variabel thitung ttabel Sig. Hasil 

Prospek Perusahaan  2,394 2,006 0,020 signifikan 

Profitabilitas -0,499 2,006 0,620 tidak signifikan 

Ukuran Perusahaan  3,443 2,006 0,001 signifikan 

Aset Tetap Berwujud -1,241 2,006 0,220 tidak signifikan 

Sumber : data diolah SPSS 
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1. Hipotesis 1 

Hipotesis pertama (H1) dinyatakan bahwa prospek perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal. Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa variabel 

prospek perusahaan (X1) mempunyai nilai t hitung sebesar 2,394 (thitung > ttabel) 

dengan signifikansi α sebesar 0,020 < 0,05, sehingga prospek perusahaan (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap proporsi struktur modal perusahaan (Y). 

Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis 1 diterima. 

2.  Hipotesis 2 

Hipotesis kedua (H2) dinyatakan dengan profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal. Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa variabel 

profitabilitas (X2) mempunyai t hitung sebesar -0,499  (-ttabel < thitung < ttabel) 

dengan signifikansi α sebesar 0,620 < 0,05, sehingga profitabilitas (X2) 

berpengaruh tidak signifikan terhadap proporsi struktur modal (Y). Berdasarkan 

hasil tersebut maka hipotesis 2 ditolak. 

3. Hipotesis 3 

  Hipotesis ketiga (H3) dinyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal. Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa variabel 

ukuran perusahaan (X3) mempunyai t hitung sebesar 3,443 (thitung > ttabel) dengan 

nilai signifikansi α sebesar 0,001 > 0,05, sehingga ukuran perusahaan (X3) 

berpengaruh signifikan terhadap proporsi struktur modal (Y). Berdasarkan hasil 

tersebut maka hipotesis 3 diterima. 

4. Hipotesis 4 

Hipotesis keempat (H4) dinyatakan bahwa aset tetap berwujud berpengaruh 

signifikan terhadap proporsi struktur modal. Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa 



79 
 

variabel aset tetap berwujud (X4) mempunyai nilai t hitung sebesar -1,241 (-ttabel < 

thitung < ttabel) dengan signifikansi α sebesar 0,220 < 0,05, sehingga aset tetap 

berwujud (X4) berpengaruh tidak signifikan terhadap proporsi struktur modal (Y). 

Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis 4 ditolak. 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.6.1 Pengaruh prospek perusahaan terhadap Struktur Modal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel prospek perusahaan memiliki 

pengaruh positif secara signifikan terhadap struktur modal. Koefisien positif dari 

variabel prospek perusahaan menunjukkan bahwa peningkatan prospek 

perusahaan akan meningkatkan penggunaan utang jangka panjang perusahaan. 

koefisien pengaruh prospek perusahaan yang positif terhadap penggunaan utang 

jangka panjang perusahaan menunjukkan bahwa kegiatan equity market timing 

dalam prakteknya pada perusahaan Property dan Real estate tidak dilakukan. 

Pada konsep equity market timing, perusahaan akan menerbitkan saham baru 

ketika harga saham sedang naik untuk mengeksploitasi keuntungan yang muncul 

dari gap harga saham pasar dengan nilai buku, sehingga pengunaan ekuitas akan 

meningkat dan memperkecil proporsi utang. Hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa kenaikan harga saham pasar justru mendorong penggunaan 

utang jangka panjangnya.  

Alasan yang dapat dikemukakan menanggapi pengaruh positif prospek 

perusahaan terhadap struktur modal adalah terdapat kehati-hatian perusahaan 

dalam memberikan sinyal terhadap para investor. Dalam signaling theory, 

terdapat pendapat bahwa perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan 

mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru 
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yang diperlukan dengan cara-cara yang lain, termasuk penggunaan utang yang 

melebihi target struktur modal yang normal. Sedangkan perusahaan dengan 

prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung menjual sahamnya, yang 

berarti mencari investor baru untuk berbagi kerugian. Secara umum jika dilihat 

dari perkembangan indeks saham sektoral, perusahaan-perusahaan Property dan 

Real estate di BEI memiliki peringkat pertama dalam pertumbuhan harga saham 

antara tahun 2011-2012. Hal tersebut menunjukkan sektor Property dan Real 

estate berada dalam prospek yang cerah sehingga ketika sebuah perusahaan 

mengeluarkan saham baru pada kondisi sektor yang baik, terdapat signal buruk 

yang ditangkap investor bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami 

kemunduran dalam persaingannya. Krisis tahun 2008 yang terjadi di Amerika 

serikat juga membuat perusahaan property dan real estate harus berhati-hati dalam 

menjaga kepercayaan investor, pasalnya krisis tersebut telah menunjukkan bahwa 

property yang dianggap sebagai aset yang tidak akan turun nilainya ternyata jatuh 

di pasar dan menciptakan krisis yang mampu menutup bank-bank besar di dunia. 

Karena alasan tersebut perusahaan property dan real estate di Indonesia akan 

sebisa mungkin menghindari penerbitan saham baru agar tidak tercipta signal 

negatif bagi investor. Hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan mengapa pada 

perusahaan property dan real estate nilai perusahaan cenderung naik lebih tinggi 

sepanjang tahun 2011-2012 dibanding sektor lain. Perusahaan property dan real 

estate berusaha tidak memberikan signal negatif bagi investor dengan tidak 

mengeluarkan saham baru atau pendanaan ekuitas lainnya dengan terlalu besar.  

Bila konsep equity market timing dan signaling theory dibandingkan, hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa konsep signaling theory lebih berpengaruh 
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pada keputusan struktur modal pada perusahaan property dan real estate. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan temuan pada penelitian alves dan Ferreira (2011) 

yang menunjukkan bahwa prospek perusahaan memiliki hubungan positif 

terhadap struktur modal perusahaan. 

4.6.2 Pengaruh profitabilitas terhadap Struktur Modal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap proporsi struktur modal perusahaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam teori pecking order 

perusahaan umumnya akan menghindari penggunaan sumber-sumber modal yang 

beresiko. Sehingga terdapat hirarki pendanaan yang dimulai dari laba ditahan, 

diikuti pembiayaan utang, dan terakhir pembiayaan ekuitas eksternal.  

Secara teoritis, perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki 

kemampuan menghasilkan laba lebih banyak. Meskipun tidak semua laba bersih 

dapat menjadi saldo laba ditahan, namun jumlah laba yang lebih banyak dapat 

memperbesar peluang perusahaan untuk memperoleh saldo laba ditahan yang 

semakin banyak. Sehingga menurut teori pecking order, perusahaan dengan 

profitabilitas tinggi seharusnya akan lebih tercukupi kebutuhan modalnya dari 

saldo laba ditahan dan tidak perlu menggunakan dana eksternal terlalu banyak. 

Namun hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini tidak mendukung 

sepenuhnya teori pecking order, karena tidak terdapat pengaruh secara signifikan 

antara profitabilitas terhadap proporsi struktur modal.  

Jika dilihat dari pertumbuhan aset plant, property, dan equipment (PPE) dan 

pertumbuhan earning after tax (EAT) tahun 2010-2011. Rata-rata pertumbuhan 
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net plant, property, dan equipment lebih tinggi daripada pertumbuhan earning 

after tax. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan tidak 

mencukupi untuk melakukan pembelian aset-aset perusahaan, sehingga diperlukan 

pendanaan lain untuk mencukupi kebutuhan pembelian aset-aset tersebut. Karena 

itu, penggunaan dana eksternal lain tidak dapat dielakkan. Fenomena ini terjadi di 

perusahaan property dan real estate karena pada persaingan bisnis di sektor ini 

sangat ditentukan oleh ketersediaan lahan yang jumlahnya semakin mengecil. 

Setiap perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan lahan yang lebih murah 

sebelum direbut oleh perusahaan lainnya. Selain itu sejalan dengan mulai 

berjalannya UU no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

dan UU no. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun, pemerintah mulai melakukan 

pembangunan pemukiman diberbagai daerah untuk mencukupi kebutuhan tempat 

tinggal yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah sekaligus menata kota 

agar tata letak pemukiman menjadi lebih baik. Menurut pendapat Teguh Satria, 

pakar real estate Indonesia, pihak yang dapat memanfaatkan program pemerintah 

dalam membangun pemukiman untuk masyarakat menegah kebawah adalah para 

pengembang besar, pasalnya dalam UU no. 1 tahun 2011 dan UU no. 20 tahun 

2011 disebutkan bahwa pengembang harus menyelesaikan 20 persen 

pembangunan sebelum property tersebut bisa dijual (sumber : www.rei.or.id). 

Sehingga untuk bisa melakukan pembangunan dibutuhkan modal yang besar.  

Oleh karena itu, jika perusahaan property dan real estate hanya mengandalkan 

sumber internal sebagai sumber pendanaan utama tidak akan mencukupi 

kebutuhan modalnya. Apalagi pada tahun-tahun ke depan pemerintah telah 

menjalankan program “Masterplan Percepatan Pembangunan Dan Perluasan 

http://www.rei.or.id/
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Ekonomi Indonesia (MP3EI)” dimana akan dilakukan pengembangan besar-

besaran pada infrastruktur di Indonesia. pembangunan infrastruktur tersebut 

tentunya akan menciptakan lokasi strategis baru yang dapat dikelola dan 

dimanfaatkan perusahaan.   

Tabel 4.13. Perbandingan Pertumbuhan netPPE dan EAT tahun 2010-2011 

No. Kode 
Rasio pertumbuhan 

netPPE terhadap 
total asset (%) 

Rasio Pertumbuhan 
EAT terhadap total 

asset (%) 

Rasio 
pertumbuhan 
total asset (%) 

1 APLN 35,93 0,05 39,75 

2 ASRI 3,49 0,07 30,94 

3 BAPA 0,23 (0,05) 8,60 

4 BCIP 13,73 (0,08) 23,90 

5 BKSL 7,49 (0,01) 9,89 

6 BSDE 6,99 0,04 9,34 

7 COWL (3,33) 0,09 44,48 

8 CTRA 12,04 0,01 30,36 

9 CTRP 22,24 (0,00) 8,14 

10 CTRS 14,27 0,04 35,25 

11 DART 45,54 0,01 60,19 

12 DILD 15,73 (0,05) 23,76 

13 DUTI 2,74 0,02 9,84 

14 GMTD 8,81 0,06 35,71 

15 GPRA (1,35) 0,01 4,35 

16 JIHD (2,19) (0,03) (8,67) 

17 JRPT 12,02 0,03 23,93 

18 KIJA 7,45 0,08 67,79 

19 KPIG 0,73 (0,06) (6,85) 

20 LAMI (1,06) 0,04 (2,08) 

21 LPCK 1,40 0,12 22,27 

22 LPKR 2,44 0,01 13,02 

23 MDLN (0,03) 0,02 17,62 

24 MKPI 16,87 0,03 17,62 

25 OMRE (2,50) (0,02) (3,82) 

26 PWON 4,96 0,01 31,70 

27 RDTX 40,36 (0,07) 26,96 

28 SCBD (2,39) (0,04) 0,08 

29 SMRA 5,09 0,03 31,92 

rata-rata 9,23 0,01 20,90 

Sumber : diolah dari laporan keuangan perusahaan 2010-2011 
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Dari sudut pandang yang telah diuraikan diatas, kebutuhan modal 

perusahaan property dan real estate saat ini sangat besar sehingga sumber 

pendanaan internal tidak mencukupi kebutuhan dana perusahaan. Jika sumber 

dana internal yang dimiliki perusahaan tidak mencukupi kebutuhan modal, 

perusahaan akan terdorong menggunakan sumber pendanaan eksternal. Menurut 

Jensen (1986) dalam Şen dan Oruç (2008) perusahaan yang profitable dianggap 

lebih dapat dipercaya oleh para pemberi utang, sehingga perusahaan yang lebih 

profitable dapat lebih mudah mendapatkan pinjaman. Hal tersebut akan 

mendorong perusahaan untuk menggunakan modal utang sebagai sumber 

pendanaan perusahaan tanpa harus mengurangi jumlah dividen terlalu banyak 

terlebih lagi menerbitkan saham baru. Karena jika perusahaan memotong jumlah 

dividen atau bahkan menerbitkan saham baru, kepercayaan investor dan pasar 

akan menurun yang akhirnya dapat berdampak pada nilai perusahaan di pasar. 

4.6.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap proporsi struktur modal perusahaan. Pengaruh ukuran 

perusahaan dalam penelitian ini mengarah pada pengaruh positif yang berarti 

meningkatnya ukuran perusahaan perusahaan akan meningkat proporsi 

penggunaan utang jangka panjang perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

temuan pada penelitian yang dilakukan Rajan dan Zingales (1995) dimana 

ditemukan pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan dengan penggunaan 

utang pada empat negara yang terdaftar di G-7. Ukuran perusahaan dalam 

penelitian ini proxy-kan dengan log sales. Menurut Rajan dan Zingales (1995),  
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“Larger firms tend to be more diversified and fail less often, so size 

(computed as  the logarithm of net sales) may be an  inverse proxy for the 

probability of bankruptcy. If so, size should have a positive impact on  the 

supply of debt” 

“Perusahaan yang lebih besar cenderung lebih terdiversifikasi dan 

mengalami kegagalan lebih jarang, sehingga size (yang dihitung melalui 

log penjualan bersih) dapat menjadi inverse proxy untuk probabilitas 

kebangkrutan. Karena itu, size seharusnya mempunyai dampak positif 

pada pendanaan utang” 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilihat dari jumlah penjualan yang 

dilakukan perusahaan. Jumlah penjualan dapat menggambarkan jumlah pangsa 

pasar yang dimiliki perusahaan. Jumlah pasar yang besar umumnya diimbangi 

dengan diversifikasi produk yang lebih banyak untuk menjangkau kalangan 

konsumen yang dituju. Dengan jumlah pangsa pasar yang lebih besar dan 

diversifikasi produk tinggi, penjualan akan lebih stabil dan resiko kebangkrutan 

akan menjadi lebih kecil. Perusahaan yang memiliki resiko lebih kecil akan 

mampu menggunakan sumber pendanaan yang beresiko lebih banyak.  

Menurut pandangan trade off theory, struktur modal yang optimal 

menyeimbangkan antara resiko dan manfaat yang didapatkan dari penggunaan 

utang. Ketika resiko yang dimiliki perusahaan menurun akibat ukuran perusahaan 

yang besar, perusahaan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan penurunan 

resiko tersebut untuk menggunakan utang sebagai sumber pendanaan. Ilustrasi 

tersebut digambarkan melalui gambar 4.3.  
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Sumber : diolah dari Brigham dan Dave (2007, 524) 

Gambar 4.3 

Dampak pengurangan resiko pada struktur modal optimal perusahaan 

Dari gambar 4.3 dapat dijelaskan bahwa ketika resiko yang dimiliki 

perusahaan berkurang, daerah manfaat penggunaan utang meluas dari garis “nilai 

saham awal” menjadi garis “nilai saham setelah resiko berkurang”. Peningkatan 

manfaat terjadi karena dampak resiko atas biaya kebangkrutan berkurang. Dari 

garis yang baru (nilai saham setelah resiko berkurang) didapatkan puncak baru 

yang menunjukkan penambahan nilai maksimal atas penggunaan utang. Dalam 

gambar diperlihatkan bahwa titik D2 berpindah ke titik D2’, sehingga untuk 

mencapai struktur modal optimal perlu ditambahkan lagi proporsi utang di 

dalamnya. 

Penjelasan fenomena pengaruh ukuran perusahaan pada perusahaan 

property dan real estate dapat dijelaskan pula menurut agency cost theory. 
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Perusahaan dengan resiko kebangkrutan kecil memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan sumber pendanaan utang dengan suku bunga yang lebih kecil. Hal 

tersebut terjadi karena para kreditor juga mempertimbangkan resiko dari investasi 

yang mereka berikan. Pada dasarnya, para kreditor juga memiliki motif 

mendapatkan keuntungan dan berusaha menghindari resiko dalam investasinya 

yang berupa pinjaman berbunga kepada debitur tidak kembali. Para kreditor 

memantau perilaku manajemen dan para pemegang saham dengan menetapkan 

akad-akad protektif di dalam perjanjian kredit antara peminjam dengan yang 

meminjamkan (lender). Ketika kreditor memberikan pinjaman pada perusahaan 

yang memiliki resiko tinggi, para kreditor perlu mengeluarkan biaya pemantauan 

yang lebih besar untuk menjaga kepentingan investasinya. Jika perusahaan yang 

menjadi debitur dinilai beresiko lebih rendah, perusahaan tidak perlu 

mengeluarkan biaya pemantauan lebih banyak karena tingkat kepercayaan 

terhadap perusahaan tersebut cukup tinggi. Biaya pemantauan yang rendah akan 

mengakibatkan biaya modal utang (bunga pinjaman) menjadi lebih rendah pula. 

Sehingga ketika perusahaan mendapatkan tawaran untuk menggunakan modal 

utang dengan biaya rendah, proporsi penggunaan utang yang digunakan akan 

semakin besar. Ilustrasi situasi dapat digambarkan pada gambar 4.4.  
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Gambar 4.4 

Biaya Keagenan pada Perusahaan yang Lebih Besar 

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa struktur modal optimal merupakan 

perpotongan antara garis biaya keagenan atas utang dan biaya keagenan atas 

ekuitas. Ketika kreditur memberikan kredit pada perusahaan yang tidak beresiko, 

kreditur tidak perlu mengeluarkan biaya pengawasan terlalu banyak. Sehingga 

beban bunga yang diminta kreditur menjadi lebih rendah. Dalam ilustrasi gambar 

4.4, garis biaya keagenan atas utang menurun karena perusahaan dinilai beresiko. 

Melalui gambar 4.4 diperlihatkan bahwa untuk mendapatkan struktur modal 

optimal, perusahaan dapat meningkatkan penggunaan utang sesuai perpotongan 

garis hitam dan garis merah. 

4.6.4 Pengaruh Aset Tetap Berwujud terhadap Struktur Modal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset tetap berwujud tidak berpengaruh 

terhadap proporsi struktur modal perusahaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Aset tetap berwujud merujuk pada 

Sumber : diolah dari Weston Copeland, (1992) 

Biaya 

Keagenan 

Leverage Keuangan 

Biaya Keagenan atas ekuitas 

Biaya Keagenan atas Utang 

Biaya Keagenan atas Utang 

pada perusahaan beresiko 

lebih kecil 
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sejumlah aset yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan jaminan dalam 

memperoleh sumber modal utang. Alasan yang dapat digunakan dalam 

menjelaskan fenomena ini adalah karakteristik dari perusahaan property dan real 

estate itu sendiri. Perusahaan property dan real estate merupakan perusahaan 

yang bergerak dalam bidang pembebasan, pengembangan, pengelolaan, 

penyewaan dan penjualan tanah beserta bangunannya, sehingga bahan baku 

operasi perusahaan property dan real estate merupakan tanah itu sendiri.  

Pada umumnya, tanah merupakan aset yang memiliki nilai tangibilitas 

tinggi dan dapat di kategorikan sebagai aset tetap yang dapat dijadikan bahan 

jaminan dalam memperoleh sumber pendanaan utang. Namun pada perusahaan 

property dan real estate, tanah dapat dikategorikan sebagai bahan baku operasi 

khususnya persediaan. Sehingga sulit dilakukan identifikasi aset yang dianggap 

tangibel pada perusahaan property dan real estate. Perusahaan property dan real 

estate memiliki kesempatan untuk menggunakan bahan bakunya dalam 

memperoleh sumber pendanaan utang, namun perusahaan juga perlu memilah 

tanah yang dapat dijadikan jaminan karena tanah tersebut termasuk dalam modal 

kerja perusahaan. Setiap perusahaan tentu memiliki metode yang berbeda dalam 

memilah tanah sesuai dengan fokus bidang usaha yang dilakukan. Sehingga 

meningkatnya jumlah aset yang dapat dijaminkan tidak selalu meningkatkan 

jumlah utang perusahaan. Untuk mengidentifikasi pengaruh aset tetap berwujud 

diperlukan pendekatan lebih dalam mengenai penggunaan tanah sebagai jaminan 

pada perusahaan property dan real estate. 
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4.7 Implikasi Penelitian 

Perusahaan Property dan Real estate merupakan perusahaan yang 

mengalami peningkatan harga saham tertinggi sepanjang tahun 2011-2012, 

sehingga perusahaan sektor property dan real estate dapat mencerminkan 

penggunaan proporsi struktur modal yang baik dalam meningkatkan nilai 

perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prospek perusahaan dan ukuran 

perusahaan menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan tersebut 

menunjukkan bahwa prospek perusahaan dan ukuran perusahaan adalah faktor 

yang selalu menjadi pertimbangan pada penentuan proporsi struktur modal pada 

perusahaan property dan real estate.  Prospek perusahaan pada perusahaan 

property dan real estate menunjukkan pengaruh positif terhapat peningkatan 

proporsi utang pada struktur modal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa praktek 

equity market timing tidak dilakukan pada perusahaan sektor property dan real 

estate. Perusahaan lebih cenderung menjaga kepercayaan stakeholders dengan 

tidak mencoba memberikan signal negatif yang bisa timbul dari penerbitan saham 

baru. Ukuran perusahaan pada perusahaan property dan real estate mendorong 

pada peningkatan proporsi penggunaan utang. Sesuai pendapat yang dikemukakan 

Rajan dan Zingales (1995), ukuran perusahaan bisa menjadi proxy terbalik dari 

probabilitas sebuah perusahaan karena perusahaan yang besar cenderung lebih 

terdiversivikasi dan lebih jarang mengalami kebangkrutan. Sehingga dari sudut 

pandang manajemen sendiri, perusahaan tersebut memiliki resiko lebih kecil dan 

membuatnya berani mengambil proporsi penggunaan utang yang lebih besar. Dari 

uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memutuskan struktur modal yang 

baik, prospek perusahaan dan ukuran perusahaan sangat penting untuk 
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diperhatikan sebagai bahan pertimbangan menentukan struktur modal yang 

optimal, khususnya pada perusahaan sektor property dan real estate.  

Profitabilitas dan aset tetap berwujud dalam penelitian ini tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal. Meningkatnya profitabilitas pada perusahaan property 

dan real estate tidak berpengaruh terhadap peningkatan proporsi penggunaan 

ekuitas dalam struktur modalnya. Perusahaan perlu mempertimbangkan 

pembagian dividen dan rencana pembelian aset perusahaan sendiri. Selain 

profitabilitas meningkatnya aset tetap berwujud pada perusahaan property dan 

real estate tidak berpengaruh pada peningkatan proporsi penggunaan utang dalam 

struktur modalnya. aset yang dianggap tangibel dapat berbeda pada satu 

perusahaan dengan perusahaan lainnya meskipun sama-sama bergerak pada 

bidang property dan real estate. Hal tersebut disebabkan karena tanah yang 

biasanya dianggap aset tetap yang dapat dijadikan jaminan, pada beberapa 

perusahaan property dan real estate termasuk ke dalam kategori bahan baku 

operasi sebagai barang persediaan. Sehingga sulit dilakukan pemilahan aset yang 

dianggap tangibel pada perusahaan property dan real estate. Untuk itu perlu 

dilakuan pendekatan mengenai penggunaan tanah sebagai jaminan pada 

perusahaan property dan real estate ketika peneliti ingin mengetahui aset mana 

yang sebenarnya dianggap collateral aset bagi perusahaan property dan real 

estate. 

Pada penelitian ini, variabel-variabel yang diteliti memiliki kontribusi yang 

kecil terhadap keputusan proporsi struktur modal, sehingga perlu dilakukan 

penelitian pada variabel-variabel lainnya selain prospek perusahaan, profitabilitas, 

ukuran perusahaan, dan aset tetap berwujud. Menurut Brigham dan Ehrhart 
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(2005:572-574), terdapat 13 checklist yang perlu perhatikan dalam menentukan 

struktur modal yaitu, sales stability, asset structure, operating leverage, growth 

rate, profitability, taxes, control, management attitudes, lender and rating agency 

attitudes, market conditions, the firm’s internal condition, financial flexibility, dan 

market values. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada ke-13 checklist 

tersebut untuk menemukan variabel-variabel lainnya yang berpengaruh terhadap 

struktur modal. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1    Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut,. 

1. Prospek perusahaan berpengaruh signifikan terhadap proporsi struktur modal. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prospek perusahaan yang semakin 

baik cenderung memperbesar proporsi penggunaan utang jangka panjang 

dalam struktur modal perusahaan. 

2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap proporsi struktur modal. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan profitabilitas tidak merubah 

proporsi struktur modal perusahaan. 

3. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap proporsi struktur modal. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang semakin 

besar cenderung memperbesar proporsi utang jangka panjang dalam struktur 

modal perusahaan. 

4. Aset tetap berwujud tidak berpengaruh terhadap proporsi struktur modal. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan aset tetap berwujud tidak 

merubah proporsi penggunaan struktur modal perusahaan. 
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5.2 Saran 

1. Bagi Perusahaan 

a. Perubahan prospek perusahaan dan ukuran perusahaan harus diperhatikan 

dalam menentukan proporsi struktur modal . 

b. Manajer perlu mengamati faktor lainnya, seperti : operating leverage, 

growth rate, profitability, taxes, control, management attitudes, lender 

and rating agency attitudes, market conditions, the firm’s internal 

condition, dan financial flexibility, untuk dapat menentukan struktur 

modal yang optimal. 

c. Perusahaan perlu menghindari keputusan-keputusan yang menciptakan 

signal negatif (khususnya penerbitan saham baru) bagi investor dan pasar 

modal,jika tidak benar-benar diperlukan.  

2. Bagi Investor 

Investor diharapkan dapat mempertimbangkan setiap aktivitas yang 

dilakukan perusahaan mengenai struktur modal melalui prospek perusahaan 

dan ukuran perusahaan, khususnya ketika perusahaan mengambil langkah 

sebagai berikut : 

a. Menurunkan proporsi penggunaan utangnya ketika prospek perusahaan 

semakin baik. 

b. Menurunkan proporsi penggunaan utangnya ketika ukuran perusahaan 

semakin tinggi. 
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3. Bagi Peneliti  

Perlu dilakukan penelitian pada variabel lain, objek lain dan teknik analisa 

lainnya agar didapatkan pemahaman lebih dalam mengenai keputusan perusahaan 

tentang struktur modal.  



96 
 

 Daftar Pustaka 

Alves, Paulo F. Pereira, Miguel A. Ferreira, 2011, Capital Structure and Law 

Around The World, Journal of Multinational Financial Management 21 hal. 

119–150. Elsevier.  

Anonimous, 2012, IDX Statistics, Jakarta, Bursa Efek Indonesia. 

Anonimous, 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20  Tahun  2011 : 

Tentang Rumah Susun, Jakarta. 

Anonimous, 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 : 

Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Jakarta 

Baker, Malcolm, Jeffrey Wurgler, 2002, Market Timing and Capital Structure, The 

Journal of Finance Vol. LVII No. 1. 

Bambang Riyanto, 2011, Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan edisi keempat, 

BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta. 

Bima Sakti Imam Kusuma, 2012, Analisis variabel-variabel yang mempengaruhi 

struktur modal perusahaan pertambangan,  Skripsi Fakultas  Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.  

Brigham, Eugene F., Joel F. Houston, 2010, Dasar-dasar Manajemen Keuangan 

buku Dua, Terjemahan oleh Ali Akbar Yulianto, Salemba Empat, Jakarta. 

Brigham, Eugene F., Michael C. Ehrhartdt, 2005, Financial Management : Theory 

and Practice, Thomson, United States of America. 

Brigham, Eugene F., Phillip R. Daves, 2007, Intermediate Financial Management, 

Thomson, United States of America. 

Bungin, Burhan. 2008. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, 

dan kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Kencana; Jakarta. 

Chakraborty, Indrani, 2010, Capital Structure in an Emerging Stock Market : The 

Case of India, Research in International Business and Finance 24 hal. 295–

314, Elsevier. 

Deesomsak, Rataporn, Krishna Paudyal, Gioia Pescetto, 2004, The Determinants of 

Capital Structure : Evidence from The Asia Pacific Region, Journal of 

Multinational Financial Managemet No. 14 hal. 387-405. Elsevier. 

Delcoure, Natalya, 2007, The Determinants of Capital Structure in Transitional 

Economies, International Review of Economics and Finance 16 hal. 400-

415. Elsevier. 

Doane, David P., Lori E. Seward, 2009, Applied Statistics in Business and 

Economics, McGraw-Hill, New York. 



97 
 

Gitman, Lawrence J., 1991, Principles of Managerial Finance, HarperCollins, New 

York. 

Gujarati, Damodar N., Dawn C. Porter, 2010, Dasar-dasar Ekonometrika buku 1, 

terjemahan oleh Eugenia Mardanugraha, Sita Wardhani, dan Carlos 

Mangunsong, Salemba Empat, Jakarta. 

Horne, James C. Van, John M. Wachowicz, Jr, 2007, Prinsip-prinsip Manajemen 

Keuangan buku 2, terjemahan oleh Dewi Fitriasari dan Deny Arnos Kwary, 

Salemba Empat, Jakarta.  

Horngren, Charles T., Walter T. Harrison Jr., Linda Smith Bamber, 2005, 

Accounting, Pearson Prentice Hall, United State of America. 

Keown, Arthur J., John D. Martin, J. William Petty, David F. Scott, Jr, Financial 

Management : Principles and Application buku 2, Terjemahan oleh Charlie 

Sariputra, 2010, Indeks, Jakarta. 

Kurniawan, Deny. 2008, Regresi Linier, online : http:// ineddeni.wordpress.com, 

diakses tanggal 24-4-2013. 

Morri, Giamoco, Fabio Cristanziani, 2009, What determines the capital structure of 

real estate companies? An analysis of the EPRA/NAREIT Europe Index, 

Journal of Property Investment & Finance Vol. 27 No. 4, 2009 pp. 318-372.  

Nachrowi, Nachrowi Djalal, Hardius Usman, 2002, Penggunaan Teknik 

Ekonometrika, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 

Nur Indriantoro, Bambang Supomo, 2002, Metodologi Penelitian Bisnis untuk 

Akuntansi dan Manajemen Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta. 

Pelosi, Marilyn K., Theresa M. Sandifer, 2003, Elementary Statistics : from 

Discovery to Decision, John Wiley & Sons, Hoboken. 

Rajan, Raghuram  G., Luigi  Zingales, 1995, What  Do We Know  about  Capital  

Structure?  Some  Evidence  from  International  Data, The  Journal of 

Finance  Vol. L No.  5, December  1995. JSTOR. 

Riduwan, 2004, Skala pengukuran variabel-variabel penelitian, Alfabeta, Bandung 

Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe. 2008. Corporate 

Finance Eighth Edition. McGraw-Hill. New York. 

Sekaran, Umar, 2007, Research Methods for Business buku 1, terjemahan oleh 

Kwan Men Yon, Salemba Empat, Jakarta. 

Şen, Mehmet, Eda Oruç, 2008, Testing of Pecking Order Theory in ISE : Istanbul 

Stock Exchange Market, International Research Journal of Finance and 

Economics - Issue 21 (2008). 

Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, 

Bandung. 



98 
 

Suliyanto, 2011, Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS, Andi 

Offset, Yogyakarta. 

Suntoyo, Danang, 2009, Analisis Regresi dan Uji Hipotesis, Medpress, Yogyakarta. 

Weston, J. Fred dan Thomas E. Copeland, 1997, Manajemen keuangan Edisi 

Kesembilan Jilid 2, terjemahan oleh A. Jaka Wasana dan Kibran doko, 

Binarupa Aksara, Jakarta. 

 



99 
 

Lampiran 1 

Perkembangan Harga Saham Sektoral pada Bursa Efek Indonesia 

Periode 2011-2012 
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Lampiran 2 : Data-data Rasio Keuangan 

Data Long-Term Debt to Equity Ratio  

Perusahaan Property dan Real Estate Periode 2011-2012 

No. Tahun Kode Long-term Debt Total Equity Rasio (%) 

1 2011 APLN 3.245.490.060.000 5.031.268.353.000 64,5064 

2 2011 ASRI 855.878.441.000 2.786.871.914.000 30,71108 

3 2011 BAPA 1.454.000.000 80.805.864.436 1,799374 

4 2011 BCIP 17.239.315.782 183.032.966.427 9,418694 

5 2011 BKSL 170.750.490.080 4.594.536.235.454 3,716381 

6 2011 BSDE 914.168.000.000 8.257.224.804.639 11,07113 

7 2011 COWL 39.464.073.451 163.821.701.929 24,08965 

8 2011 CTRA 1.668.291.736.814 7.647.434.188.814 21,81505 

9 2011 CTRP 336.895.105.812 3.606.965.168.035 9,340126 

10 2011 CTRS 467.157.989.190 1.948.943.161.719 23,96981 

11 2011 DART 675.459.989.000 2.243.436.383.000 30,10827 

12 2011 DILD 374.658.000.000 3.799.002.091.322 9,862011 

13 2011 DUTI 145.624.000.000 3.563.983.400.083 4,08599 

14 2011 GMTD  48.260.670.129 173.440.833.868 27,82544 

15 2011 GPRA 210.784.261.540 651.572.032.410 32,35011 

16 2011 JIHD 355.123.000.000 3.311.811.652.000 10,72292 

17 2011 JRPT 327.554.147.000 1.900.318.299.000 17,2368 

18 2011 KIJA 1.144.739.028.220 3.501.702.416.961 32,69093 

19 2011 KPIG 92.446.148.964 1.810.925.708.889 5,104911 

20 2011 LAMI 37.390.000.000 283.713.560.000 13,17878 

21 2011 LPCK 158.404.184.175 821.447.240.550 19,28355 

22 2011 LPKR 6.596.061.465.657 9.409.018.194.454 70,10361 

23 2011 MDLN 343.329.593.510 1.188.362.057.752 28,89099 

24 2011 MKPI 204.711.279.665 1.488.677.271.697 13,75122 

25 2011 OMRE 52.711.720.772 502.289.025.664 10,4943 

26 2011 PWON 2.121.498.414.000 2.373.135.467.000 89,39643 

27 2011 RDTX 50.583.681.254 828.375.992.995 6,106367 

28 2011 SCBD 307.410.000.000 2.605.384.018.000 11,79903 
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No. Tahun Kode Long-term Debt Total Equity Rasio (%) 

29 2011 SMRA 2.049.646.694.000 2.477.099.950.000 82,7438 

30 2012 APLN 4.547.895.920.000 6.348.903.770.000 71,63277 

31 2012 ASRI 3.051.556.425.000 4.731.874.734.000 64,48937 

32 2012 BAPA 2.654.036.287 87.474.125.711 3,034082 

33 2012 BCIP 7.348.416.281 192.631.787.647 3,814747 

34 2012 BKSL 683.549.510.334 4.816.407.946.397 14,1921 

35 2012 BSDE 1.407.063.393.556 10.531.704.399.283 13,36026 

36 2012 COWL 358.708.759.235 1.133.874.872.793 31,63566 

37 2012 CTRA 2.038.845.217.942 8.480.744.962.252 24,04087 

38 2012 CTRP 930.892.332.484 3.988.710.375.646 23,33818 

39 2012 CTRS 480.926.905.256 2.214.585.096.833 21,71634 

40 2012 DART 780.768.573.000 2.837.716.716.000 27,51397 

41 2012 DILD 436.753.906.732 3.950.935.407.032 11,05444 

42 2012 DUTI 143.555.467.365 5.155.715.817.772 2,784394 

43 2012 GMTD  210.057.748.049 233.955.480.761 89,78535 

44 2012 GPRA 211.331.474.271 703.043.108.380 30,05953 

45 2012 JIHD 313.936.881.000 3.378.474.599.000 9,292267 

46 2012 JRPT 409.549.952.000 2.221.428.882.000 18,43633 

47 2012 KIJA 1.892.477.131.960 3.882.308.706.545 48,74618 

48 2012 KPIG 347.278.382.193 2.211.710.947.421 15,7018 

49 2012 LAMI 49.955.442.000 325.824.516.000 15,33201 

50 2012 LPCK 95.928.969.462 1.228.469.148.847 7,808822 

51 2012 LPKR 9.919.981.871.127 11.470.106.390.475 86,48553 

52 2012 MDLN 840.232.779.768 2.226.013.893.089 37,74607 

53 2012 MKPI 371.451.056.964 1.709.523.427.398 21,72834 

54 2012 OMRE 59.865.611.694 542.202.166.569 11,0412 

55 2012 PWON 2.412.996.739.000 3.134.535.549.000 76,981 

56 2012 RDTX 56.553.788.345 953.177.848.359 5,933183 

57 2012 SCBD 512.598.767.000 2.656.550.312.000 19,29565 

58 2012 SMRA 1.863.496.830.000 3.815.399.858.000 48,84146 

Sumber : Laporan keuangan perusahaan dan ICMD 
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Data Market to Mook Ratio  

Perusahaan Property dan Real Estate Periode 2010-2011 

No. Tahun Kode 

Market 

Value Total Equity 

Saham 

Beredar 

Book 

Value 

Market to 

book ratio (%) 

1 2010 APLN 385 4.215.808.774.000 20.500.000.000 206 187,21 

2 2010 ASRI 295 2.216.420.939.000 17.863.101.888 124 237,75 

3 2010 BAPA 250 74.898.354.611 650.000.020 115 216,96 

4 2010 BCIP 245 153.574.492.303 1.201.064.000 128 191,61 

5 2010 BKSL 109 4.124.161.240.021 41.193.405.010 100 108,87 

6 2010 BSDE 900 7.415.268.894.380 17.496.996.592 424 212,36 

7 2010 COWL 122 130.500.179.763 755.226.980 173 70,60 

8 2010 CTRA 350 7.252.143.685.708 15.165.815.994 478 73,19 

9 2010 CTRP 440 3.563.355.325.487 6.150.000.000 579 75,94 

10 2010 CTRS 690 1.686.070.468.128 1.978.864.834 852 80,98 

11 2010 DART 186 739.010.027.000 2.861.390.962 258 72,02 

12 2010 DILD 425 3.624.155.918.725 10.365.853.610 350 121,56 

13 2010 DUTI 2.100 3.206.673.932.929 1.850.000.000 1733 121,15 

14 2010 GMTD 165 128.214.592.495 101.538.000 1263 13,07 

15 2010 GPRA 134 609.212.711.736 3.207.491.502 190 70,55 

16 2010 JIHD 790 2.745.147.928.000 1.930.039.200 1422 55,54 

17 2010 JRPT 1.300 1.625.119.623.000 2.750.000.000 591 219,98 

18 2010 KIJA 120 1.668.578.487.556 17.817.667.692 94 128,14 

19 2010 KPIG 395 1.953.344.061.187 3.525.889.500 554 71,30 

20 2010 LAMI 194 228.895.695.000 1.148.418.000 199 97,33 

21 2010 LPCK 395 563.766.489.420 696.000.000 810 48,76 

22 2010 LPKR 680 8.224.560.416.310 21.627.689.619 380 178,82 

23 2010 MDLN 245 1.132.770.303.472 3.056.845.688 371 66,11 

24 2010 MKPI 2.800 1.284.198.898.869 948.194.000 1354 206,74 

25 2010 OMRE 170 407.352.607.633 3.725.000.000 109 155,46 

26 2010 PWON 900 2.026.576.501.000 10.033.250.500 202 445,58 

27 2010 RDTX 2.100 714.452.344.081 268.800.000 2658 79,01 

28 2010 SCBD 500 2.532.624.257.000 3.322.092.000 762 65,59 

29 2010 SMRA 1.090 2.157.533.428.000 6.873.140.840 314 347,24 

30 2011 APLN 350 5.031.268.353.000 20.500.000.000 245 142,61 
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No. Tahun Kode 

Market 

Value Total Equity 

Saham 

Beredar 

Book 

Value 

Market to 

book ratio (%) 

31 2011 ASRI 460 2.786.871.914.000 17.863.101.888 156 294,85 

32 2011 BAPA 148 80.805.864.436 650.000.020 124 119,05 

33 2011 BCIP 620 183.032.966.427 1.428.935.000 128 484,03 

34 2011 BKSL 265 4.594.536.235.454 41.193.405.010 112 237,59 

35 2011 BSDE 980 8.257.224.804.639 17.496.996.592 472 207,66 

36 2011 COWL 235 163.821.701.929 755.226.980 217 108,34 

37 2011 CTRA 540 7.647.434.188.814 15.165.815.994 504 107,09 

38 2011 CTRP 490 3.606.965.168.035 6.150.000.000 586 83,55 

39 2011 CTRS 870 1.948.943.161.719 1.978.864.834 985 88,34 

40 2011 DART 435 2.243.436.383.000 2.861.390.962 784 55,48 

41 2011 DILD 255 3.799.002.091.322 10.365.853.610 366 69,58 

42 2011 DUTI 1.800 3.563.983.400.083 1.850.000.000 1926 93,43 

43 2011 GMTD 660 173.440.833.868 101.538.000 1708 38,64 

44 2011 GPRA 156 651.572.032.410 3.207.491.502 203 76,79 

45 2011 JIHD 620 3.311.811.652.000 2.329.040.482 1422 43,60 

46 2011 JRPT 2.200 1.900.318.299.000 2.750.000.000 691 318,37 

47 2011 KIJA 190 3.501.702.416.961 23.853.689.869 147 129,43 

48 2011 KPIG 690 1.810.925.708.889 3.525.889.500 514 134,34 

49 2011 LAMI 225 283.713.560.000 1.148.418.000 247 91,08 

50 2011 LPCK 1.790 821.447.240.550 696.000.000 1180 151,66 

51 2011 LPKR 660 9.409.018.194.454 23.077.689.619 408 161,88 

52 2011 MDLN 240 1.188.362.057.752 3.056.845.688 389 61,74 

53 2011 MKPI 2.900 1.488.677.271.697 948.194.000 1570 184,71 

54 2011 OMRE 265 502.289.025.664 3.725.000.000 135 196,53 

55 2011 PWON 750 2.373.135.467.000 12.039.900.600 197 380,51 

56 2011 RDTX 2.700 828.375.992.995 268.800.000 3082 87,61 

57 2011 SCBD 500 2.605.384.018.000 3.322.092.000 784 63,75 

58 2011 SMRA 1.240 2.477.099.950.000 6.873.140.840 360 344,06 

Sumber : Laporan keuangan perusahaan 
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Data Return on Asset  

Perusahaan Property dan Real Estate Periode 2010-2011 

No. tahun Kode EAT Total Asset ROA (%) 

1 2010 APLN 281.814.592.000 7.755.988.289.000 3,63351 

2 2010 ASRI 290.895.299.000 4.587.986.473.000 6,34037 

3 2010 BAPA 12.682.961.675 136.358.827.789 9,301167 

4 2010 BCIP 18.609.602.250 191.717.227.775 9,706797 

5 2010 BKSL 136.450.036.260 4.814.315.153.733 2,834256 

6 2010 BSDE 519.703.968.548 11.694.747.901.551 4,443909 

7 2010 COWL 8.400.254.550 266.939.286.532 3,146878 

8 2010 CTRA 389.250.582.924 11.524.866.822.316 3,377484 

9 2010 CTRP 169.195.996.586 3.823.458.770.185 4,425208 

10 2010 CTRS 96.182.194.730 2.609.229.793.505 3,686229 

11 2010 DART 26.907.902.380 2.561.931.439.000 1,050298 

12 2010 DILD 375.048.385.600 4.599.239.260.454 8,154574 

13 2010 DUTI 331.943.375.108 4.723.365.274.851 7,027688 

14 2010 GMTD 27.572.486.921 358.990.245.785 7,680567 

15 2010 GPRA 32.894.691.160 1.184.685.940.567 2,776659 

16 2010 JIHD 213.463.005.000 4.776.300.970.000 4,469212 

17 2010 JRPT 263.799.101.000 3.295.717.307.000 8,0043 

18 2010 KIJA 62.123.552.046 3.335.857.281.974 1,862296 

19 2010 KPIG 162.928.191.295 2.091.913.170.503 7,788478 

20 2010 LAMI 28.685.636.000 604.528.491.000 4,745126 

21 2010 LPCK 65.307.482.748 1.670.033.142.093 3,91055 

22 2010 LPKR 594.520.918.780 16.155.384.919.926 3,680017 

23 2010 MDLN 38.597.031.899 2.147.547.246.529 1,797261 

24 2010 MKPI 262.847.794.796 1.818.211.227.559 14,45639 

25 2010 OMRE 106.072.961.890 767.521.532.169 13,82019 

26 2010 PWON 316.526.884.000 5.744.711.035.000 5,509883 

27 2010 RDTX 170.899.769.276 852.447.473.948 20,04813 

28 2010 SCBD 214.224.943.000 3.475.736.555.000 6,16344 

29 2010 SMRA 234.336.639.000 6.139.640.438.000 3,816781 

30 2011 APLN 684.908.751.000 10.838.820.997.000 6,319034 
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No. tahun Kode EAT Total Asset ROA (%) 

31 2011 ASRI 602.736.609.000 6.007.548.091.000 10,03299 

32 2011 BAPA 5.901.252.085 148.084.624.723 3,985054 

33 2011 BCIP 2.387.664.125 237.541.563.214 1,005156 

34 2011 BKSL 83.159.621.021 5.290.382.916.872 1,571902 

35 2011 BSDE 1.012.033.822.150 12.787.376.914.156 7,914319 

36 2011 COWL 33.321.522.166 385.681.565.146 8,639646 

37 2011 CTRA 494.011.087.830 15.023.391.727.244 3,288279 

38 2011 CTRP 168.558.779.854 4.134.646.971.261 4,076739 

39 2011 CTRS 199.327.063.606 3.529.028.283.751 5,648214 

40 2011 DART 63.812.321.829 4.103.893.859.000 1,554921 

41 2011 DILD 147.404.782.398 5.691.909.741.708 2,589725 

42 2011 DUTI 422.405.402.492 5.188.186.444.790 8,141677 

43 2011 GMTD 49.084.685.373 487.193.845.496 10,07498 

44 2011 GPRA 44.854.664.733 1.236.255.766.968 3,628267 

45 2011 JIHD 69.907.320.000 4.362.366.221.000 1,602509 

46 2011 JRPT 346.698.745.000 4.084.414.957.000 8,488333 

47 2011 KIJA 326.131.166.919 5.597.356.750.923 5,826521 

48 2011 KPIG 45.594.571.563 1.948.666.123.846 2,339784 

49 2011 LAMI 54.817.865.000 591.979.523.000 9,260095 

50 2011 LPCK 257.680.751.130 2.041.958.524.823 12,61929 

51 2011 LPKR 814.094.348.926 18.259.171.414.884 4,45855 

52 2011 MDLN 92.072.437.053 2.526.029.716.477 3,644947 

53 2011 MKPI 323.002.151.219 2.138.597.313.933 15,10346 

54 2011 OMRE 90.842.360.964 738.221.345.249 12,30557 

55 2011 PWON 378.531.447.000 7.565.819.916.000 5,003178 

56 2011 RDTX 113.960.451.414 1.082.292.152.075 10,52955 

57 2011 SCBD 72.759.761.000 3.478.445.408.000 2,091732 

58 2011 SMRA 388.706.644.000 8.099.174.681.000 4,799336 

Sumber : Laporan keuangan perusahaan 
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Data Log Sales  

Perusahaan Property dan Real Estate Periode 2010-2011 

No. tahun Kode Sales log sales 

1 2010 APLN 1.938.719.002.000 12,2875 

2 2010 ASRI 790.933.749.000 11,8981 

3 2010 BAPA 54.492.641.149 10,7363 

4 2010 BCIP 84.192.319.546 10,9253 

5 2010 BKSL 443.547.589.878 11,6469 

6 2010 BSDE 2.477.202.549.758 12,3940 

7 2010 COWL 100.491.339.731 11,0021 

8 2010 CTRA 1.692.687.370.087 12,2286 

9 2010 CTRP 355.667.588.781 11,5510 

10 2010 CTRS 593.300.319.788 11,7733 

11 2010 DART 348.907.476.419 11,5427 

12 2010 DILD 842.715.805.156 11,9257 

13 2010 DUTI 1.007.355.373.926 12,0032 

14 2010 GMTD 118.479.352.068 11,0736 

15 2010 GPRA 309.333.090.543 11,4904 

16 2010 JIHD 1.352.104.734.000 12,1310 

17 2010 JRPT 773.528.772.000 11,8885 

18 2010 KIJA 597.419.779.479 11,7763 

19 2010 KPIG 71.088.343.127 10,8518 

20 2010 LAMI 128.970.729.000 11,1105 

21 2010 LPCK 404.660.239.328 11,6071 

22 2010 LPKR 3.125.312.604.025 12,4949 

23 2010 MDLN 261.325.501.687 11,4172 

24 2010 MKPI 710.284.182.299 11,8514 

25 2010 OMRE 380.208.336.908 11,5800 

26 2010 PWON 1.228.007.783.000 12,0892 

27 2010 RDTX 260.801.945.138 11,4163 

28 2010 SCBD 1.111.782.389.000 12,0460 

29 2010 SMRA 1.700.832.417.000 12,2307 

30 2011 APLN 3.824.099.116.000 12,5825 
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No. tahun Kode Sales log sales 

31 2011 ASRI 1.381.046.263.000 12,1402 

32 2011 BAPA 30.644.388.574 10,4864 

33 2011 BCIP 55.368.904.647 10,7433 

34 2011 BKSL 457.832.705.353 11,6607 

35 2011 BSDE 2.806.339.356.563 12,4481 

36 2011 COWL 181.227.641.077 11,2582 

37 2011 CTRA 2.178.331.003.289 12,3381 

38 2011 CTRP 439.841.775.753 11,6433 

39 2011 CTRS 804.768.631.805 11,9057 

40 2011 DART 418.674.256.293 11,6219 

41 2011 DILD 939.161.250.098 11,9727 

42 2011 DUTI 1.117.683.055.738 12,0483 

43 2011 GMTD 189.240.721.933 11,2770 

44 2011 GPRA 389.474.167.604 11,5905 

45 2011 JIHD 955.254.685.000 11,9801 

46 2011 JRPT 893.170.154.000 11,9509 

47 2011 KIJA 1.148.295.925.907 12,0601 

48 2011 KPIG 80.956.007.412 10,9082 

49 2011 LAMI 159.633.209.000 11,2031 

50 2011 LPCK 902.455.446.998 11,9554 

51 2011 LPKR 4.189.580.354.855 12,6222 

52 2011 MDLN 504.637.348.122 11,7030 

53 2011 MKPI 826.143.531.266 11,9171 

54 2011 OMRE 365.344.278.906 11,5627 

55 2011 PWON 1.478.104.635.000 12,1697 

56 2011 RDTX 295.908.494.634 11,4712 

57 2011 SCBD 688.935.681.000 11,8382 

58 2011 SMRA 2.359.330.713.000 12,3728 

Sumber : Laporan keuangan perusahaan 
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Data Aset Tetap Berwujud 

Perusahaan Property dan Real Estate Periode 2010-2011 

No. tahun Kode netPPE Total Asset Rasio (%) 

1 2010 APLN 3.080.079.092.000 7.755.988.289.000 39,71227 

2 2010 ASRI 2.709.185.932.000 4.587.986.473.000 59,04956 

3 2010 BAPA 355.862.657 136.358.827.789 0,260975 

4 2010 BCIP 105.025.917.788 191.717.227.775 54,78168 

5 2010 BKSL 796.919.539.021 4.814.315.153.733 16,55312 

6 2010 BSDE 4.155.626.058.703 11.694.747.901.551 35,53412 

7 2010 COWL 94.612.929.293 266.939.286.532 35,44361 

8 2010 CTRA 4.235.273.425.896 11.524.866.822.316 36,749 

9 2010 CTRP 2.309.052.905.356 3.823.458.770.185 60,39173 

10 2010 CTRS 1.186.378.957.033 2.609.229.793.505 45,46855 

11 2010 DART 434.349.293.000 2.561.931.439.000 16,95398 

12 2010 DILD 2.088.192.156.182 4.599.239.260.454 45,40299 

13 2010 DUTI 2.189.495.378.737 4.723.365.274.851 46,35456 

14 2010 GMTD 140.585.238.377 358.990.245.785 39,1613 

15 2010 GPRA 155.161.261.318 1.184.685.940.567 13,09725 

16 2010 JIHD 2.399.228.399.000 4.776.300.970.000 50,23194 

17 2010 JRPT 1.569.638.284.000 3.295.717.307.000 47,62661 

18 2010 KIJA 1.731.335.770.122 3.335.857.281.974 51,90077 

19 2010 KPIG 471.401.619.660 2.091.913.170.503 22,53447 

20 2010 LAMI 97.236.915.000 604.528.491.000 16,08475 

21 2010 LPCK 467.586.572.464 1.670.033.142.093 27,99864 

22 2010 LPKR 2.678.119.596.007 16.155.384.919.926 16,57726 

23 2010 MDLN 899.198.537.979 2.147.547.246.529 41,87095 

24 2010 MKPI 1.637.159.919.745 1.818.211.227.559 90,04234 

25 2010 OMRE 544.978.128.211 767.521.532.169 71,00493 

26 2010 PWON 3.683.044.399.000 5.744.711.035.000 64,11192 

27 2010 RDTX 627.628.197.062 852.447.473.948 73,62661 
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No. tahun Kode netPPE Total Asset Rasio (%) 

28 2010 SCBD 1.745.665.362.000 3.475.736.555.000 50,22433 

29 2010 SMRA 2.760.709.896.000 6.139.640.438.000 44,96534 

30 2011 APLN 5.866.572.305.000 10.838.820.997.000 54,12556 

31 2011 ASRI 2.869.520.641.000 6.007.548.091.000 47,76525 

32 2011 BAPA 671.037.841 148.084.624.723 0,453145 

33 2011 BCIP 131.353.916.362 237.541.563.214 55,29723 

34 2011 BKSL 1.157.282.344.698 5.290.382.916.872 21,87521 

35 2011 BSDE 4.973.467.100.022 12.787.376.914.156 38,89357 

36 2011 COWL 85.716.229.123 385.681.565.146 22,22461 

37 2011 CTRA 5.622.738.008.542 15.023.391.727.244 37,42656 

38 2011 CTRP 3.159.231.291.159 4.134.646.971.261 76,40873 

39 2011 CTRS 1.558.674.186.740 3.529.028.283.751 44,16723 

40 2011 DART 1.601.123.452.000 4.103.893.859.000 39,01474 

41 2011 DILD 2.811.665.189.145 5.691.909.741.708 49,39757 

42 2011 DUTI 2.318.850.476.098 5.188.186.444.790 44,69482 

43 2011 GMTD 172.213.131.842 487.193.845.496 35,34797 

44 2011 GPRA 139.128.788.466 1.236.255.766.968 11,25405 

45 2011 JIHD 2.294.569.175.000 4.362.366.221.000 52,59919 

46 2011 JRPT 1.965.782.157.000 4.084.414.957.000 48,12886 

47 2011 KIJA 1.979.985.332.688 5.597.356.750.923 35,37358 

48 2011 KPIG 486.735.326.576 1.948.666.123.846 24,97787 

49 2011 LAMI 90.817.116.000 591.979.523.000 15,34126 

50 2011 LPCK 490.968.836.304 2.041.958.524.823 24,04402 

51 2011 LPKR 3.072.282.472.409 18.259.171.414.884 16,82597 

52 2011 MDLN 898.603.528.311 2.526.029.716.477 35,57375 

53 2011 MKPI 1.943.876.608.525 2.138.597.313.933 90,89493 

54 2011 OMRE 525.767.893.954 738.221.345.249 71,2209 

55 2011 PWON 3.968.171.734.000 7.565.819.916.000 52,44867 

56 2011 RDTX 971.717.310.848 1.082.292.152.075 89,78327 

57 2011 SCBD 1.662.454.968.000 3.478.445.408.000 47,79304 

58 2011 SMRA 3.073.434.772.000 8.099.174.681.000 37,94751 

Sumber : Laporan keuangan perusahaan 
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Lampiran 3 : Uji Normalitas 

Grafik Normal Probability Plot 

 

Sumber : data diolah SPSS 

Uji Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Standardized 

Residual 

N 58 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,96427411 

Most Extreme Differences Absolute ,101 

Positive ,101 

Negative -,069 

Kolmogorov-Smirnov Z ,768 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,596 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Sumber : data diolah SPSS 
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Lampiran 4 : Uji Multikoelinearitas 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Prospek perusahaan ,941 1,063 

Profitabilitas ,775 1,290 

Ukuran perusahaan ,894 1,119 

Aset tetap berwujud ,728 1,373 

a. Dependent Variable: Struktur Modal 

 

Sumber : data diolah SPSS 

Lampiran 5 : Uji Heteroskedastisitas 

Grafik Scatterplot 

 

Sumber : data diolah SPSS 
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Uji White 

Hasil Regresi Model : Ui
2
 = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X1

2
 + β6X2

2
 + 

β7X3
2
 + β8X4

2
 + β9X1X2 + β10X1X3 + β11X1X4 + 

β12X2X3 + β13X2X4 + β14X3X4 + ei 

Model Summary
b
 

Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 

d

i
m

e

n
s

i
o

n

0 

1 ,507
a
 ,257 ,016 ,08661 2,118 

a. Predictors: (Constant), x3x4, x1x1, x3x3, Profitabilitas, x1x2, x2x2, x4x4, x1x4, 
Prospek perusahaan, x2x4, x1x3, Aset tetap berwujud, x2x3, Ukuran perusahaan 
b. Dependent Variable: U2 

 

Sumber : data diolah SPSS 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,112 14 ,008 1,065 ,414
a
 

Residual ,323 43 ,008   
Total ,434 57    

a. Predictors: (Constant), x3x4, x1x1, x3x3, Profitabilitas, x1x2, x2x2, x4x4, x1x4, Prospek 
perusahaan, x2x4, x1x3, Aset tetap berwujud, x2x3, Ukuran perusahaan 
b. Dependent Variable: U2 

 

Sumber : data diolah SPSS 

 

Lampiran 6 : Uji Autokorelasi 

Uji Durbin Watson 

 
Model Summary

b
 

Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 

d
i

m
e

n
s

i

o
n

0 

1 ,545
a
 ,298 ,245 ,212616 1,986 

a. Predictors: (Constant), Aset tetap berwujud, Prospek perusahaan, Ukuran 
perusahaan, Profitabilitas 
b. Dependent Variable: Struktur Modal 

 

Sumber : data diolah SPSS 
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Lampiran 7 : Hasil Analisa Regresi Linier Berganda 

Uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2,126 ,688  -3,090 ,003 

Prospek perusahaan ,067 ,028 ,284 2,394 ,020 

Profitabilitas -,401 ,802 -,065 -,499 ,620 

Ukuran perusahaan ,205 ,060 ,419 3,443 ,001 

Aset tetap berwujud -,197 ,159 -,167 -1,241 ,220 

a. Dependent Variable: Struktur Modal 

 

       Sumber : data diolah SPSS 

 

Uji R
2
  

 
Model Summary

b
 

Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 

d

i

m
e

n
s

i
o

n

0 

1 ,545
a
 ,298 ,245 ,212616 1,986 

a. Predictors: (Constant), Aset tetap berwujud, Prospek perusahaan, Ukuran 
perusahaan, Profitabilitas 
b. Dependent Variable: Struktur Modal 

 

Sumber : data diolah SPSS 
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Lampiran 8 : Pertumbuhan net Plant, Property, dan Equipment periode 2010-2011 

No. Kode 
Aset Tetap Berwujud 

Pertumbuhan 
Rasio 

pertumbuhan 
netPPE (%) 

Total Asset Rasio pertumbuhan 
netPPE  terhadap 

total aset(%) 2010 2011 2010 

1 APLN 3.080.079.092.000 5.866.572.305.000 2.786.493.213.000 90,47 7.755.988.289.000 35,93 

2 ASRI 2.709.185.932.000 2.869.520.641.000 160.334.709.000 5,92 4.587.986.473.000 3,49 

3 BAPA 355.862.657 671.037.841 315.175.184 88,57 136.358.827.789 0,23 

4 BCIP 105.025.917.788 131.353.916.362 26.327.998.574 25,07 191.717.227.775 13,73 

5 BKSL 796.919.539.021 1.157.282.344.698 360.362.805.677 45,22 4.814.315.153.733 7,49 

6 BSDE 4.155.626.058.703 4.973.467.100.022 817.841.041.319 19,68 11.694.747.901.551 6,99 

7 COWL 94.612.929.293 85.716.229.123 (8.896.700.170) (9,40) 266.939.286.532 (3,33) 

8 CTRA 4.235.273.425.896 5.622.738.008.542 1.387.464.582.646 32,76 11.524.866.822.316 12,04 

9 CTRP 2.309.052.905.356 3.159.231.291.159 850.178.385.803 36,82 3.823.458.770.185 22,24 

10 CTRS 1.186.378.957.033 1.558.674.186.740 372.295.229.707 31,38 2.609.229.793.505 14,27 

11 DART 434.349.293.000 1.601.123.452.000 1.166.774.159.000 268,63 2.561.931.439.000 45,54 

12 DILD 2.088.192.156.182 2.811.665.189.145 723.473.032.963 34,65 4.599.239.260.454 15,73 

13 DUTI 2.189.495.378.737 2.318.850.476.098 129.355.097.361 5,91 4.723.365.274.851 2,74 

14 GMTD 140.585.238.377 172.213.131.842 31.627.893.465 22,50 358.990.245.785 8,81 

15 GPRA 155.161.261.318 139.128.788.466 (16.032.472.852) (10,33) 1.184.685.940.567 (1,35) 

16 JIHD 2.399.228.399.000 2.294.569.175.000 (104.659.224.000) (4,36) 4.776.300.970.000 (2,19) 

17 JRPT 1.569.638.284.000 1.965.782.157.000 396.143.873.000 25,24 3.295.717.307.000 12,02 

18 KIJA 1.731.335.770.122 1.979.985.332.688 248.649.562.566 14,36 3.335.857.281.974 7,45 
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No. Kode 
Aset Tetap Berwujud 

Pertumbuhan 
Rasio 

pertumbuhan 
netPPE (%) 

Total Asset Rasio pertumbuhan 
netPPE  terhadap 

total aset(%) 2010 2011 2010 

19 KPIG 471.401.619.660 486.735.326.576 15.333.706.916 3,25 2.091.913.170.503 0,73 

20 LAMI 97.236.915.000 90.817.116.000 (6.419.799.000) (6,60) 604.528.491.000 (1,06) 

21 LPCK 467.586.572.464 490.968.836.304 23.382.263.840 5,00 1.670.033.142.093 1,40 

22 LPKR 2.678.119.596.007 3.072.282.472.409 394.162.876.402 14,72 16.155.384.919.926 2,44 

23 MDLN 899.198.537.979 898.603.528.311 (595.009.668) (0,07) 2.147.547.246.529 (0,03) 

24 MKPI 1.637.159.919.745 1.943.876.608.525 306.716.688.780 18,73 1.818.211.227.559 16,87 

25 OMRE 544.978.128.211 525.767.893.954 (19.210.234.257) (3,52) 767.521.532.169 (2,50) 

26 PWON 3.683.044.399.000 3.968.171.734.000 285.127.335.000 7,74 5.744.711.035.000 4,96 

27 RDTX 627.628.197.062 971.717.310.848 344.089.113.786 54,82 852.447.473.948 40,36 

28 SCBD 1.745.665.362.000 1.662.454.968.000 (83.210.394.000) (4,77) 3.475.736.555.000 (2,39) 

29 SMRA 2.760.709.896.000 3.073.434.772.000 312.724.876.000 11,33 6.139.640.438.000 5,09 

rata-rata 28,40 - 9,23 
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Lampiran 9 : Pertumbuhan earning after tax periode 2010-2011 

No. Kode 
EAT Pertumbuhan 

EAT 

Rasio 
Pertumbuhan 

EAT (%) 

Total aset Rasio Pertumbuhan 
EAT terhadap Total 

Asset (%) 2010 2011 2010 

1 APLN 281.814.592.000 684.908.751.000 403.094.159.000 143,04 7.755.988.289.000 0,05 

2 ASRI 290.895.299.000 602.736.609.000 311.841.310.000 107,20 4.587.986.473.000 0,07 

3 BAPA 12.682.961.675 5.901.252.085 (6.781.709.590) (53,47) 136.358.827.789 (0,05) 

4 BCIP 18.609.602.250 2.387.664.125 (16.221.938.125) (87,17) 191.717.227.775 (0,08) 

5 BKSL 136.450.036.260 83.159.621.021 (53.290.415.239) (39,05) 4.814.315.153.733 (0,01) 

6 BSDE 519.703.968.548 1.012.033.822.150 492.329.853.602 94,73 11.694.747.901.551 0,04 

7 COWL 8.400.254.550 33.321.522.166 24.921.267.616 296,67 266.939.286.532 0,09 

8 CTRA 389.250.582.924 494.011.087.830 104.760.504.906 26,91 11.524.866.822.316 0,01 

9 CTRP 169.195.996.586 168.558.779.854 (637.216.732) (0,38) 3.823.458.770.185 (0,00) 

10 CTRS 96.182.194.730 199.327.063.606 103.144.868.876 107,24 2.609.229.793.505 0,04 

11 DART 26.907.902.380 63.812.321.829 36.904.419.449 137,15 2.561.931.439.000 0,01 

12 DILD 375.048.385.600 147.404.782.398 (227.643.603.202) (60,70) 4.599.239.260.454 (0,05) 

13 DUTI 331.943.375.108 422.405.402.492 90.462.027.384 27,25 4.723.365.274.851 0,02 

14 GMTD 27.572.486.921 49.084.685.373 21.512.198.452 78,02 358.990.245.785 0,06 

15 GPRA 32.894.691.160 44.854.664.733 11.959.973.573 36,36 1.184.685.940.567 0,01 

16 JIHD 213.463.005.000 69.907.320.000 (143.555.685.000) (67,25) 4.776.300.970.000 (0,03) 

17 JRPT 263.799.101.000 346.698.745.000 82.899.644.000 31,43 3.295.717.307.000 0,03 

18 KIJA 62.123.552.046 326.131.166.919 264.007.614.873 424,97 3.335.857.281.974 0,08 
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No. Kode 
EAT Pertumbuhan 

EAT 

Rasio 
Pertumbuhan 

EAT (%) 

Total aset Rasio Pertumbuhan 
EAT terhadap Total 

Asset (%) 2010 2011 2010 

19 KPIG 162.928.191.295 45.594.571.563 (117.333.619.732) (72,02) 2.091.913.170.503 (0,06) 

20 LAMI 28.685.636.000 54.817.865.000 26.132.229.000 91,10 604.528.491.000 0,04 

21 LPCK 65.307.482.748 257.680.751.130 192.373.268.382 294,57 1.670.033.142.093 0,12 

22 LPKR 594.520.918.780 814.094.348.926 219.573.430.146 36,93 16.155.384.919.926 0,01 

23 MDLN 38.597.031.899 92.072.437.053 53.475.405.154 138,55 2.147.547.246.529 0,02 

24 MKPI 262.847.794.796 323.002.151.219 60.154.356.423 22,89 1.818.211.227.559 0,03 

25 OMRE 106.072.961.890 90.842.360.964 (15.230.600.926) (14,36) 767.521.532.169 (0,02) 

26 PWON 316.526.884.000 378.531.447.000 62.004.563.000 19,59 5.744.711.035.000 0,01 

27 RDTX 170.899.769.276 113.960.451.414 (56.939.317.862) (33,32) 852.447.473.948 (0,07) 

28 SCBD 214.224.943.000 72.759.761.000 (141.465.182.000) (66,04) 3.475.736.555.000 (0,04) 

29 SMRA 234.336.639.000 388.706.644.000 154.370.005.000 65,88 6.139.640.438.000 0,03 

rata-rata Rata-rata 58,1628 - 0,0127 

 

 


