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ABSTRAK 
 

Eko Hari Soesanto : Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Brawijaya, 18 Agustus 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Struktur Modal Dan Konsekuensinya Terhadap Nilai Perusahaan : Studi Empiris 
Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia. Ketua 
Pembimbing : Sutrisno T, Komisi Pembimbing : Rosidi. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris faktor-faktor yang 
mempengaruhi struktur modal perusahaan. Penelitian ini didasari dan 
dikembangkan dari penelitian Frank dan Goyal (2009). Berbeda dengan 
penelitian sebelumnya, penelitian dikembangkan dengan menambah pengaruh 
struktur modal terhadap nilai perusahaan serta pengaruh variabel yang 
mempengaruhi struktur modal terhadap nilai perusahaan dimana struktur modal 
perusahaan berfungsi sebagai variabel intervening. 

 Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling 
method dan diperoleh sebanyak 108 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) salama tahun 2007 hingga 2009. Teknik analisis data 
penelitian menggunakan diagram jalur (path diagram). Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan 
dan aset berwujud berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Kondisi 
leverage industri  berpengaruh positif terhadap struktur modal perusahaan. 
Tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan walaupun 
hasil pengujian menunjukkan positif dan tidak signifikan. Struktur modal 
perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas, ukuran 
perusahaan, pertumbuhan perusahaan, kondisi leverage industri dan aset 
berwujud berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui struktur modal 
sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui 
struktur modal karena menunjukkan hubungan yang tidak signifikan . Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia perilaku 
keputusan pendanaan berkecenderungan melakukan pecking order dalam 
memenuhi kebutuhan pendanaannya. 

 
Kata Kunci : Profitabilitas, ukuran, pertumbuhan, kondisi leverage industri, aset 

berwujud, inflasi, nilai perusahaan, struktur modal 
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ABSTRACT 
 
Eko Hari Soesanto : Postgraduate Faculty of Economics and Business of  
Brawijaya University, on August 18 2011. Analysis of Factors Affecting Capital 
Structures And The Consequence Against Firm Value : Empirical Study In 
Manufacturing Company Listed on The Indonesia Stock Exchange. Supervisor : 
Sutrisno T, Co-Supervisor : Rosidi 

This study aims to obtain empirical evidence of the factors affecting the 
company's capital structures. The research was based and developed from the 
research of Frank and Goyal (2009). In contrast to previous research, the study 
was developed by adding the effect of capital structures on the firm value and the 
effect of variables that affect the capital structures of the company where the 
company's capital structure serves as an intervening variable. 

The samples selection are performed by purposive sampling method and 
obtained 108 manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange 
(IDX) during 2007 to 2009. Technical data analysis using the path diagram. Test 
results show that profitability, firm size, firm growth and tangible assets 
negatively affect the capital structure. Conditions industry leverage positive 
influence on corporate capital structure. The inflation rate had no effect on 
corporate capital structure even though the test results indicate a positive and not 
significant. Capital structure negatively affect against corporate value. 
Profitability, firm size, growth, condition industry leverage, tangible assets affect 
on the firm value through capital structure while the inflation rate had no effect on 
firm value through its capital structure because it shows that no significant 
relationship. The result of this study shows that the behavior of funding decisions 
manufacturing firms in Indonesia tend to in the pecking order theory.  

 
Keywords : profitability, size, growth, leverage industry conditions, tangible 

assets, inflation rate, firm value, capital structure 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan dunia usaha yang pesat saat ini mengakibatkan 

persaingan usaha yang semakin tajam. Perusahaan dalam rangka 

mempertahankan kelangsungan hidup dan menjaga konsistensi 

perrtumbuhannya, dituntut memiliki keunggulan kompetitif baik dibidang teknologi, 

penciptaan produk yang kompetitif maupun melalui keunggulan sumber daya 

manusia yang dimiliki, namun demikian, untuk menciptakan keunggulan kompetitif 

tersebut perusahaan memerlukan investasi dan kebutuhan dana yang besar. 

Keterbatasan dana yang dimiliki seringkali menjadi salah satu faktor penghambat 

pertumbuhan perusahaan. Untuk mengatasi ketersediaan dana tersebut, 

perusahaan harus mencari sumber-sumber pendanaan yang dapat menyediakan  

dalam jumlah besar untuk membiayai investasi baru sesuai dengan yang 

direncanakan. 

Suatu perusahaan dalam permulaan usaha akan  memenuhi  kebutuhan 

dananya dari hasil usaha perusahaan itu sendiri (sumber internal). Semakin 

berkembangnya usaha seringkali kebutuhan dana dari sumber internal ini tidak 

mencukupi dikarenakan semakin besar perusahaan maka semakin meningkat 

pula kebutuhan dananya sehingga, perusahaan dituntut mencari alternatif 

pendanaan yang baru dari luar perusahaan (sumber eksternal).  

Menurut Sudarma (2004), struktur modal perusahaan publik di Indonesia 

masih didominasi dari hutang dibanding modal sendiri. Kenaikan  porsi hutang 

yang cukup signifikan karena manajer tidak punya power dan terlibat soal yang 
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biasanya disebut moral hazard, memindahkan risiko bisnis (risk switching) dari 

tangan para pemilik perusahaan ke bank-bank. 

Besarnya hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai  

kegiatannya merupakan suatu kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan 

struktur modal. Kebijakan tersebut tidak terlepas dari upaya perusahaan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik dan 

para pemegang saham yang tercermin pada harga saham (Brigham, 1995:13).   

Peningkatan kemakmuran  pemilik  dan  para  pemegang  saham  antara lain 

dilakukan dengan memberikan dividen secara berkesinambungan dengan jumlah 

yang memuaskan. Selain itu, harga saham perusahaan yang meningkat akan 

memberikan keuntungan berupa capital gain bagi para investor (Sudarma, 2004). 

Dengan demikian, nilai perusahaan dapat dicerminkan dari harga saham 

perusahaan yang dipegang oleh investor. 

Investor dalam melakukan investasi akan melihat kemungkinan munculnya 

risiko dalam suatu perusahaan. Salah satu risiko tersebut adalah financial risk, 

yaitu risiko yang timbul dari penggunaan hutang. Kemampuan perusahaan 

mengelola hutang merupakan salah satu penarik minat investor. Bila investor 

tertarik maka mereka akan melakukan investasi pada perusahaan tersebut 

dengan membeli sahamnya di pasar modal. Harga saham di pasar modal 

ditentukan oleh kekuatan pasar  dalam  aksi  jual-beli,  dengan  demikian,  harga 

saham merupakan ukuran prestasi perusahaan, yaitu ukuran keberhasilan 

manajemen mengelola perusahaan atas nama pemegang saham.  

Untuk memperoleh persepsi positif dari investor yang akhirnya dapat 

menaikkan harga saham perusahaan, pihak manajemen akan menggunakan 

leverage pada tingkatan yang optimal. Menurut Rao (1995:475), penggunaan 

leverage yang semakin besar dalam struktur modal perusahaan akan 
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menyebabkan biaya bunga semakin besar sehingga keuntungan per lembar 

saham yang menjadi hak pemegang saham juga semakin besar karena adanya 

penghematan pembayaran pajak penghasilan badan, tetapi pada tingkatan 

tertentu, penggunaan leverage justru akan menurunkan nilai perusahaan karena 

meningkatkan risiko perusahaan. Pembayaran angsuran dan bunga hutang dapat 

menyebabkan financial distress karena cash flow perusahaan tidak mampu 

menutupinya. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sudarma (2004) yang menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Ketika komposisi hutang dalam struktur modal perusahaan 

sudah melampaui batas optimal, tambahan hutang akan menyebabkan present 

value biaya kebangkrutan lebih besar dibandingkan dengan present value 

penghematan pajak dari beban bunga hutang yang dibayar. Sebaliknya 

penurunan hutang akan menaikkan nilai perusahaan. Mas’ud (2008) menyatakan 

bahwa struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang tercermin 

dalam market to book value asset ratio, price earning ratio dan pertumbuhan 

harga saham.    

Literatur mengenai struktur modal yang telah mapan menawarkan dua 

teori penting yaitu static trade off (STO) yang dikemukakan oleh Miller (1977) dan, 

pecking order theory (POT) oleh Myers dan Majluf (1984). STO dalam mencari 

hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan terdapat tingkat suatu 

leverage yang optimal. Oleh karena itu, perusahaan akan selalu berusaha 

menyesuaikan tingkat leverage kearah yang optimal walaupun target leverage ini 

tidak dapat diamati dalam praktik diperusahaan (Darminto, 2008). Penentuan 

struktur modal perusahaan dengan POT didasarkan pada masalah-masalah 

informasi yang asimetris. Myers dan Majluf memprediksi bahwa perusahaan lebih 

menyukai pendanaan internal untuk membiayai investasi dan jika akan 
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menggunakan pendanaan eksternal maka cenderung menggunakan hutang 

terlebih dahulu daripada ekuitas. 

Penelitian mengenai struktur modal bertujuan untuk menentukan model 

atau teori struktur modal yang dapat menjelaskan perilaku keputusan pendanaan 

perusahaan. Walaupun secara teori faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

struktur modal sulit diukur, berbagai penelitian empiris yang bertujuan 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pendanaan 

perusahaan telah dilakukan, namun demikian dalam penelitian tersebut hasilnya 

masih kurang konsisten sehingga, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pendanaan perusahaan belum dapat ditentukan secara tepat.  

Titman dan Wessel (1988) menyimpulkan bahwa bartambahnya  hutang 

dipengaruhi oleh profitabilitas, klasifikasi industri, keunikan produk dan ukuran 

perusahaan. Bertambahnya hutang tidak dipengaruhi oleh non-debt tax shields, 

volatilitas, nilai jaminan, atau kesempatan bertumbuh. Sebaliknya Haris dan Raviv 

(1991), menyimpulkan bahwa leverage dipengaruhi oleh aktiva tetap, non-debt tax 

shields, kesempatan bertumbuh dan ukuran perusahaan. Ramlall (2009) 

menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa profitabilitas, non debt tax shield dan 

pertumbuhan tidak mempengaruhi leverage, sementara aset berwujud 

berpengaruh terhadap leverage. Penelitian di Indonesia diantaranya dilakukan 

Mayangsari (2001), Sudarma (2004), Mas’ud (2008) dan Darminto (2008) yang 

umumnya menyatakan bahwa struktur modal dipengaruhi oleh profitabilitas, 

ukuran perusahaan, keunikan, struktur aset, dan cost of financial distress. 

Studi yang dilakukan oleh Barker dan Wurger (2002) didukung oleh Huang 

dan Ritter (2009), yang menyatakan bahwa struktur modal sebagian besar 

merupakan hasil kumulatif dari kejadian masa lalu di pasar modal.  Ketika nilai 

pasar relatif tinggi terhadap nilai buku, perusahaan cenderung akan melepas 
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saham sebagai pengganti hutang dan akan membeli kembali ketika nilai pasar 

rendah. Sebaliknya Alti (2006) berpendapat bahwa pada tahun kedua setelah 

IPO, market timing tidak berpengaruh terhadap leverage. Pendapat ini didukung 

oleh Frank dan Goyal (2003) dimana hutang dan modal pada prinsipnya tumbuh 

secara paralel. Penyesuaian hutang diperlukan untuk memperoleh struktur modal 

yang optimal.  

Penelitian Frank dan Goyal (2009) yang berjudul Capital Structure 

Decisions : Whichs Factors Reliably Important ?, variabel struktur modal diukur 

dengan menggunakan market leverage dan book leverage dimana dalam 

penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Pengukuran struktur modal 

dengan market leverage, faktor-faktor  median leverage industri, market to book 

ratio, profitabilitas, ukuran perusahaan, aset berwujud dan, tingkat inflasi  

berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal, sementara ketika struktur 

modal diukur dengan menggunakan book leverage,  maka ukuran perusahaan, 

market to book dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Perbedaan hasil tersebut, Frank dan Goyal (2009) menyimpulkan bahwa faktor-

faktor market to book, ukuran perusahaan dan tingkat inflasi merefleksikan faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan struktur modal perusahaan dimasa 

yang akan datang, sedangkan median leverage industri, aset berwujud, dan 

profitabilitas merefleksikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan 

struktur modal perusahaan dimasa yang lalu. 

Atas dasar perbedaan penelitian dan konsep tersebut diatas, maka 

penelitian ini melakukan pengujian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

struktur modal di Indonesia. Pengukuran variabel struktur modal menggunakan 

market leverage dan variabel yang berpengaruh struktur modal merujuk variabel 

hasil penelitian Frank dan Goyal (2009). Pengembangan penelitian dengan 
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menambahkan pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan serta 

pengaruh variabel yang mempengaruhi struktur modal terhadap nilai perusahaan 

yang dimediasi oleh struktur modal perusahaan. Sampel perusahaan yang 

dipergunakan adalah perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2007 sampai dengan 2009.  

Berdasarkan hal tersebut diatas, selain untuk menguji konsistensi hasil 

penelitian sebelumnya, berikut disampaikan hal penting yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut : 

a. Pengukuran struktur modal menggunakan market leverage. Pada umumnya 

dan di Indonesia pada khususnya penelitian sebelumnya pengukuran struktur 

modal menggunakan book leverage. Welch (2004) berpendapat tujuan 

pengukuran struktur modal dengan market leverage untuk mengetahui 

kepemilikan perusahaan secara relatif antara kreditur dan pemegang saham 

berdasarkan persepsi pasar sehingga dapat diketahui komposisi struktur 

modal berdasarkan penilaian pasar selama periode penelitian dan hal ini 

dianggap penting karena mempengaruhi perhitungan rata-rata biaya modal. 

b. Penggunaan variabel independen merujuk pada hasil penelitian dari Frank 

dan Goyal (2009) yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan, keadaan leverage industri, aset berwujud dan tingkat inflasi 

dimana perbedaan penelitian ini terletak pada obyek penelitian dan tahun 

penelitian. Frank dan Goyal (2009) melakukan penelitian dengan 

menggunakan sampel perusahaan publik  di Amerika dari tahun 1950 hingga 

tahun 2003, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel 

perusahaan publik di Indonesia dari tahun 2007 hingga tahun 2009. 

c. Pengembangan penelitian dengan menambah pengaruh struktur modal 

terhadap nilai perusahaan serta pengaruh variabel yang mempengaruhi 
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struktur modal terhadap nilai perusahaan dimana struktur modal perusahaan 

berfungsi sebagai variabel intervening. Peneliti menguji hubungan struktur 

modal dan nilai perusahaan manufaktur di Indonesia dimana sesuai prediksi 

TOT, dalam mencari hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan 

terdapat suatu tingkat leverage yang optimal. Ketika komposisi hutang dalam 

struktur modal perusahaan sudah melampaui batas optimal, tambahan hutang 

akan menyebabkan biaya kebangkrutan lebih besar dibandingkan dengan  

penghematan pajak dari beban bunga hutang yang dibayar. Sebaliknya 

penurunan hutang akan menaikkan nilai perusahaan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah : 

a. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan di 

Indonesia ? 

b. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan 

di Indonesia ? 

c. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan di Indonesia ? 

d. Apakah keadaan leverage industri berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan di Indonesia ? 

e. Apakah aset berwujud berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan di 

Indonesia ? 

f. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan di 

Indonesia ? 

g. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan di Indonesia ? 
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h. Apakah profitabilitas melalui struktur modal berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan di Indonesia ? 

i. Apakah ukuran perusahaan melalui struktur modal berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan di Indonesia ? 

j. Apakah pertumbuhan perusahaan melalui struktur modal berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan di Indonesia ? 

k. Apakah keadaan leverage industri melalui struktur modal berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan di Indonesia ? 

l. Apakah aset berwujud melalui struktur modal berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan di Indonesia ? 

m. Apakah tingkat inflasi melalui struktur modal berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan di Indonesia ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal 

perusahaan di Indonesia. 

b. Menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal 

perusahaan di Indonesia. 

c. Menguji secara empiris pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap struktur 

modal perusahaan di Indonesia. 

d. Menguji secara empiris pengaruh keadaan leverage industri terhadap struktur 

modal perusahaan di Indonesia. 

e. Menguji secara empiris pengaruh aset berwujud dan tingkat inflasi  terhadap 

struktur modal perusahaan di Indonesia. 

f. Menguji secara empiris pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan di 

Indonesia. 
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g. Menguji secara empiris pengaruh profitabilitas melalui struktur modal terhadap 

nilai perusahaan di Indonesia. 

h. Menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan melalui struktur modal 

terhadap nilai perusahaan di Indonesia. 

i. Menguji secara empiris pengaruh pertumbuhan perusahaan melalui struktur 

modal terhadap nilai perusahaan di Indonesia. 

j. Menguji secara empiris pengaruh keadaan leverage industri melalui struktur 

modal terhadap nilai perusahaan di Indonesia. 

k. Menguji secara empiris pengaruh aset berwujud melalui struktur modal 

terhadap nilai perusahaan di Indonesia. 

l.  Menguji secara empiris pengaruh tingkat inflasi melalui struktur modal 

terhadap nilai perusahaan di Indonesia. 

1.4. Kontribusi Penelitian 

Kontribusi penelitian ini terbagai atas sebagai berikut : 

1.4.1. Kontribusi Teoritis  

a. Hasil penelitian ini menyediakan bukti empiris dan akan memberikan 

kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan teori dibidang manajemen 

keuangan dan akuntansi. Rasio leverage keuangan dan informasi akuntansi 

sangat berguna sebagai alat ukur prestasi manajemen dimasa yang lalu 

maupun dalam pengambilan keputusan yang akan datang.   

b. Menguji secara empirik teori struktur modal model trade-off, MM yang 

dimodifikasi, menyatakan bahwa penggunaan hutang pada tingkat tertentu 

akan menaikkan nilai perusahaan. Perusahaan akan selalu berusaha 

menyesuaikan tingkat leverage kearah yang optimal. Penggunaan hutang 

yang melebihi batas optimal akan menurunkan nilai perusahaan karena 
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adanya financial distress yang lebih besar dibandingkan dengan penghematan 

pajak. 

1.4.2. Kontribusi Praktis 

a. Menyediakan bukti empiris yang diharapkan dapat membantu investor dalam 

mengambil keputusan investasi.Menentukan variabel-variabel penentu dalam 

struktur modal bagi perusahaan di Indonesia.  

b. Sebagai dasar kebijakan struktur modal dalam menentukan proporsi 

penggunaan sumber dana hutang dan modal saham perusahaan yang akan 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan yang pada akhirnya  

meningkatkan nilai perusahaan.  

1.4.3. Kontribusi Kebijakan 

a. Memahami kebijakan sumber pendanaan yang diharapkan dapat membantu 

investor dalam mengambil keputusan menyangkut masa akan datang yang 

mengandung ketidakpastian dan unsur risiko bagi investor maupun calon 

investor 

b. Memberikan masukan bagi lembaga regulator pasar modal di Indonesia dalam 

membuat kebijakan dan regulasi terutama untuk melindungi investor dan 

pemegang saham minoritas. 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Fungsi Manajemen Keuangan dan Teori Agensi  

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui 

peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham (Sartono, 2008 : 

8). Untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan cara pengaturan kegiatan 

keuangan perusahaan. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan 

perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan yang dilaksanakan 

oleh manajer keuangan.  Pengelolaan keuangan dapat dikelompokkan menjadi 

dua kegiatan utama, yaitu kegiatan penggunaan dana dan kegiatan mencari 

sumber pendanaan, yang sering disebut sebagai fungsi manajemen keuangan 

(Husnan 1994: 5). Keputusan dibidang keuangan pada prinsipnya menyangkut 

tiga hal, yaitu; keputusan investasi, keputusan pemenuhan kebutuhan dana , dan 

keputusan pendistribusian laba. 

Keputusan-keputusan yang diambil perusahaan dalam menentukan 

berapa banyak investasi yang akan dilakukan dan pada aktiva apa saja disebut 

keputusan investasi, sedangkan keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam 

menentukan bagaimana memperoleh dana untuk membiayai investasi tersebut 

dinamakan keputusan pembiayaan. Atas dasar kedua keputusan ini, diharapkan 

perusahaan menghasilkan laba bersih yang tinggi untuk pemilik modal sendiri. 

Permasalahan yang menyangkut pembagian laba bersih, baik yang akan 

diinvestasikan kembali dan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham 

dalam bentuk dividen, dinamakan dengan keputusan dividen. Ketiga keputusan ini 

berhubungan satu sama lainnya dalam usaha untuk mencapai tujuan perusahaan, 

yaitu memaksimumkan kekayaan pemegang saham dengan meningkatkan harga 
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saham perusahaan.  Dengan kata lain, suatu keputusan yang diambil oleh 

seorang manajer keuangan dianggap benar kalau nilai perusahaan meningkat 

(Sudarma, 2004).  

Meningkatkan kemakmuran pemegang saham melalui peningkatan nilai 

perusahaan sebagai tujuan utama perusahaan, sering bertentangan dengan 

tujuan pihak manajemen perusahaan, sehingga timbul konflik kepentingan antara 

manajer dengan pemegang saham. Konflik kepentingan antara manajer dan 

pemegang saham dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan 

yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut, namun 

dengan munculnya mekanisme pengawasan tersebut akan menimbulkan biaya 

agensi. 

Menurut teori agensi (Jensen dan Meckling, 1976), menyatakan bahwa 

perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan 

akan rentan terhadap konflik keagenan. Penyebab konflik antara manajer dengan 

pemegang saham diantaranya adalah pembuatan keputusan yang berkaitan 

dengan : 1) aktivitas pencarian dana  dan, 2). pembuatan keputusan yang 

berkaitan dengan bagaimana dana yang diperoleh tersebut diinvestasikan.  

Ada beberapa alternatif untuk mengurangi biaya agensi (Sudarma, 2004) 

yaitu,  

1. Meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen.  

Kepemilikan ini akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan 

pemegang saham. Kepemilikan saham oleh manajemen merupakan 

insentif bagi para manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan 

manajer akan menggunakan hutang secara optimal sehingga akan 

meminimumkan biaya keagenanan. 
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2. Meningkatkan dividend payout ratio. 

Dengan peningkatan rasio ini akan mengakibatkan tidak tersedianya 

cukup banyak free cash flow dan manajemen terpaksa mencari 

pendanaan dari luar untuk membiayai investasinya.  

3. Meningkatkan pendanaan dengan hutang.   

Peningkatan hutang akan menurunkan besarnya konflik antara pemegang 

saham dengan manajemen. Disamping itu hutang juga akan menurunkan 

excess cash flow yang ada dalam perusahaan sehingga menurunkan 

kemungkinan pemborosan dilakukan oleh manajemen.  

4. Adanya institutional investor sebagai monitoring agents.  

Distribusi saham antara pemegang saham dari luar yaitu institutional 

investor dan shareholders dispersion dapat mengurangi agency cost. 

Karena kepemilikan mewakili suatu sumber kekuasaan (source of power) 

yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap 

keberadaan manajemen. Adanya kepemilikan oleh investor institusional 

seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan 

oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih 

optimal terhadap kinerja manajemen. 

2.2. Struktur Modal  

Struktur modal adalah merupakan perimbangan jumlah hutang jangka 

pendek yang bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferen dan 

saham biasa. Sementara struktur keuangan adalah perimbangan antara total 

hutang dengan modal sendiri (Sartono 2008: 225). Masing-masing sumber 

pembiayaan tersebut telah menawarkan berbagai kelebihan dan kekurangan 

sehubungan dengan fleksibilitas penggunaannya bagi pembiayaan investasi. 

Pembiayaan melalui hutang umumnya relatif lebih mudah dan cepat diperoleh 
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dibandingkan dengan penerbitan saham baru, namun penggunaan hutang yang 

tidak berhati-hati akan memberatkan perusahaan karena besar kemungkinan 

pada saat hutang tersebut jatuh tempo dikarenakan perusahaan tidak mampu 

membayar kembali. Berbeda dengan pembiayaan melalui hutang, pembiayaan 

melalui pengeluaran saham tidak memiliki jatuh tempo sehingga memiliki 

fleksibilitas yang tinggi kepada manajemen untuk mengelola dana walaupun 

penerbitan saham ini memerlukan biaya dana yang tinggi dan hal ini yang menjadi 

salah satu pertimbangan manajemen mengapa perusahaan lebih cenderung 

melakukan pembiayaan melalui hutang daripada  menerbitkan saham baru. 

Seorang manajer keuangan harus mempertimbangkan manfaat dan biaya 

dari sumber dana yang dipilih dalam melakukan pengambilan keputusan 

pendanaan. Masing-masing sumber dana mempunyai konsekuensi dan 

karekteristik finansial yang berbeda. Schall dan Hales (1986), dalam Sudarma 

(2004) menunjukkan karakteristik dari masing-masing sumber dana yang dapat 

dirangkum dalam tabel 2.1. Tabel tersebut di bawah menyimpulkan bahwa 

sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan di dapat dari laba ditahan dan 

depresiasi. Sumber dana eksternal dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu 

pembelanjaan dengan hutang (debt financing) dan pembelanjaan sendiri (equity 

financing). Masing-masing sumber pembiayaan menuntut adanya kompensasi 

dan bentuk perikatan yang berbeda sehubungan dengan adanya risiko yang 

melekat padanya.  Bauran penggunaan modal sendiri (baik berupa saham biasa 

maupun saham preferen) dan hutang untuk memenuhi kebutuhan dana 

perusahaan disebut struktur modal perusahaan. 
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Tabel 2.1 
Karakteristik Sumber Dana 

 

Debt Preferred Stock Common Stock Retained 
Earnings 

Firm must pay 
back money with 
interest 

Similar to debt in that 
preferred dividends are 
limited in amount to rate 
specified in agreement 

Money is raised by 
selling ownership 
rights 

Lowers amount of 
money available 
for current 
dividends but can 
increase future 
dividends 

Interest rate is 
based on risk of 
principal and 
interest payment 
as perceived by 
lenders 

Dividends are not legally 
required, but not 
common dividends can 
be paid unless preferred 
dividends are paid; also 
usually cumulative, and 
passing dividend for a 
stated number of years 
may give preferred 
stockholders voting 
rights 

Value stock is 
determined by 
investors 

Stockholders 
forego dividend 
income, but they 
do not lose 
ownership rights 
as occurs if new 
common stock is 
issued 

Amount of money 
to be repaid is 
specified by debt 
contract 

No maturity but usually 
callable 

Dividends are not 
legally required 

Funds are internal 
no need for 
external 
involvement 

Lenders can take 
action to get their 
money back 

Usually no voting rights 
excepts as per (2) above 

Create change in 
ownership 

Cost of issuing 
securities is 
avoided 

Lenders get 
preferred 
treatment in 
liquidation 

Preferred dividends are 
not tax deductible 

Shareholders have 
voting rights 

 

Interest payment 
are tax deductible 

 Common 
dividends aren’t 
tax deductible 

 

Sumber : Sudarma (2004) 

Menentukan kebijakan struktur modal harus melibatkan antara risiko dan 

tingkat pengembalian karena dengan penambahan hutang akan memperbesar 

risiko perusahaan dan sekaligus memperbesar tingkat pengembalian yang 

diharapkan. Risiko yang makin tinggi akibat dari besarnya hutang cenderung 

menurunkan harga saham. Hal tersebut diperlukan suatu struktur modal yang 

optimal dengan mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan tingkat 

pengembalian yang dapat memaksimalkan harga saham.  
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2.2.1. Pendekatan dalam Teori Struktur Modal 

Penggunaan leverage dengan menggunakan pendekatan struktur modal 

yang berbeda, yaitu laba bersih, laba operasi bersih, dan tradisional, mempunyai 

pengaruh yang berbeda terhadap biaya modal dan nilai perusahaan. Perbedaan 

tersebut diperjelas dengan memperhatikan gambar 2.1.  

Gambar  2.1 
Pengaruh Leverage: 

Pendekatan NI, NOI, dan Tradisional 
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Income (NI) 
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 C. Pendekatan      
Tradisional 
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Nilai Perusahaan  Nilai Perusahaan Nilai Perusahaan 

    

 
 
 
 
 

 
 
 

Keterangan: 
ke : biaya modal saham V : Nilai perusahaan (D+E) 
ka : biaya hutang D : Nilai pasar hutang 
kd : biaya rata-rata modal E : Nilai pasar saham 
 
Sumber : Sartono,(2008:229) 
 
1. Pendekatan Laba Bersih (Net Income Approach) 

 
Pendekatan ini mengasumsikan investor mengkapitalisasi atau menilai 

laba perusahaan dengan tingkat kapitalisasi (ke) yang konstan dan perusahaan 
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meningkatkan jumlah hutangnya dengan kd yang konstan pula. Karena ke dan 

kd konstan, semakin besar jumlah hutang yang digunakan perusahaan, maka ka 

akan semakin kecil karena kd lebih rendah daripada ke. Oleh karena ka semakin 

kecil sebagai akibat penggunaan hutang yang semakin besar, maka nilai 

perusahaan akan semakin meningkat. 

2. Pendekatan Laba Operasi Bersih (Net Operating Income Approach)  

Pendekatan ini mengasumsikan investor memiliki reaksi yang berbeda 

terhadap penggunaan hutang oleh perusahaan. Pendekatan ini melihat bahwa ka 

konstan berapapun tingkat hutang yang digunakan oleh perusahaan. Pertama 

diasumsikan kd konstan. Kedua, penggunaan hutang yang semakin besar oleh 

pemilik modal sendiri dilihat sebagai peningkatan risiko perusahaan. Oleh karena 

itu, tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemilik modal sendiri akan 

meningkat sebagai akibat meningkatnya risiko perusahaan. Konsekuensinya ka 

tidak mengalami perubahan dan keputusan struktur modal menjadi tidak penting. 

3. Pendekatan Tradisional  

Pendekatan ini mengasumsikan hingga satu leverage tertentu, risiko 

perusahaan tidak mengalami perubahan sehingga baik kd maupun ke relatif 

konstan. Namun setelah leverage atau rasio hutang tertentu, kd dan ke  

meningkat. Peningkatan modal sendiri ini akan semakin besar dan bahkan akan 

lebih besar daripada penurunan biaya karena penggunaan hutang yang lebih 

murah. Akibatnya ka pada awalnya menurun dan setelah leverage tertentu akan 

meningkat. Oleh karena itu, nilai perusahaan mula-mula meningkat dan akan 

menurun sebagai akibat penggunaan  hutang  yang  semakin  besar.   Struktur 

modal yang optimal tersebut terjadi pada saat nilai perusahaan maksimum atau 

struktur modal yang mengakibatkan ka minimum. 
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2.2.2. Teori Struktur Modal 

2.2.2.1. Trade Off Theory 

Teori struktur modal modern lahir pada tahun 1958, ketika Franco 

Modigliani dan Merton Miller (MM) mempublikasikan teori yang berpengaruh 

terhadap teori struktur modal. Penelitian ini memperkenalkan model teori struktur 

modal secara matematis, scientific, dan atas dasar penelitian yang terus menerus. 

Pendekatan MM membuktikan, dengan asumsi-asumsi yang membatasi, adanya 

pengurangan pajak dari bunga hutang mengakibatkan nilai perusahaan akan 

meningkat seiring dengan penggunaan hutang. Adapun asumsi-asumsi dalam 

pendekatan MM  (Sartono, 2008 :230) adalah : 

1. Risiko bisnis perusahaan dapat diukur dengan standar deviasi sebelum bunga 

dan pajak dan perusahaan memiliki risiko bisnis sama dikatakan berada 

dalam kelas yang sama 

2. Semua investor dan investor potensial memiliki estimasi sama terhadap EBIT 

perudahaan dimasa datang, dengan demikian semua investor memiliki 

harapan yang sama tentang laba perusahaan dan tingkat risiko perusahaan. 

3. Saham dan obligasi diperdagangkan dalam pasar modal yang sempurna. 

 Kriteria pasar modal yang sempurna adalah : 

a. Informasi selalu tersedia bagi semua investor dan dapat diperoleh 

tanpa biaya. 

b. Tidak ada biaya transaksi dan investor bersikap rasional. 

c. Investor dapat melakukan diversifikasi investasi secara sempurna. 

d. Tidak ada pajak pendapatan perseorangan. 

e. Investor individu maupun institusi dapat meminjam dengan tingkat 

bunga yang sama seperti halnya perusahaan sebesar tingkat bunga 

bebas risiko. 
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Penelitian  struktur  modal selanjutnya  dilakukan dengan  melonggarkan 

asumsi-asumsi yang membatasi. Banyak peneliti berusaha menguji teori dengan 

data empiris  untuk  membuktikan  pengaruh  struktur  modal  terhadap biaya  

modal dan harga saham. Struktur modal yang optimal dapat diperoleh dengan 

adanya keseimbangan antara keuntungan perlindungan pajak dengan financial 

distress dan agency cost, karena penggunaan hutang yang lebih besar. Dengan 

kata lain terjadi trade-off antara manfaat dengan biaya atas penggunaan hutang 

(Sartono, 2008: 247). Semakin besar proporsi hutang akan semakin besar 

perlindungan pajak yang diperoleh tetapi semakin besar pula biaya kebangkrutan 

yang mungkin timbul. Hasil penelitian tersebut menambah pengertian tentang 

struktur modal walaupun tidak bisa menentukan struktur yang terbaik. Hasil 

penelitian tersebut dapat dijelaskan dalam gambar 2.2.  

1. Bunga hutang yang deductible expense membuat hutang lebih murah 

daripada saham biasa dan saham preferen akibat adanya tax shelter benefits. 

Penggunaan hutang menyebabkan EBIT lebih banyak yang mengalir ke 

investor sehingga semakin besar penggunaan hutang semakin besar pula 

harga saham perusahaan. Di bawah asumsi MM dengan adanya pajak, dapat 

disimpulkan bahwa harga saham dapat dimaksimalkan dengan pendanaan 

100% hutang dan garis tersebut dinamai “Pure MM Result”.  

2. Asumsi-asumsi dalam pendekatan MM tidak ditemui dalam kenyataan karena 

pertama, tingkat bunga meningkat seiring meningkatnya hutang. Kedua, EBIT 

turun pada tingkat leverage yang ekstrim. Ketiga, tingkat pajak yang 

diharapkan jatuh pada tingkat hutang yang tinggi dan hal ini mengurangi nilai 

yang diharapkan dari perlindungan pajak. Keempat, kemungkinan mengalami 

kebangkrutan dan biaya yang terkait seiring dengan bertambahnya hutang.  
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3. Ada beberapa batas tingkat penggunaan hutang. Pada titik D1 biaya 

kebangkrutan meningkat dan hal itu mengurangi keuntungan pajak pada 

tingkatan yang bertambah. Pada garis antara D1  dan D2  biaya kebangkrutan 

berkurang tetapi belum sepenuhnya menghapus keuntungan pajak dan harga 

saham perusahaan tetap naik seiring meningkatnya hutang. Pada titik setelah 

D2, biaya kebangkrutan bertambah melebihi keuntungan pajak sehingga pada 

titik ini peningkatan penggunaan hutang menyebabkan harga saham lebih 

rendah. Karena itu D2 merupakan tingkatan struktur modal yang optimal.  

4. Baik teori maupun fakta empiris mendukung penelitian tentang struktur modal 

optimal. Akan tetapi masalah-masalah statistik menghalangi peneliti  

mengidentifikasi D1 dan D2. 

Gambar 2.2 
Pengaruh Leverage terhadap Nilai Saham Perusahaan 

 

                                                    

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Brigham, (1995:448) 
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2.2.2.2.  Pecking Order Theory 

Menurut Myers (1984), pecking order theory menyatakan bahwa 

”Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi justru tingkat hutangnya 

rendah, dikarenakan perusahaan yang profitabilitasnya tinggi memiliki sumber 

dana internal yang berlimpah.” Menurut Myers (1984) perusahaan lebih menyukai 

penggunaan pendanaan dari modal internal, yakni dana yang berasal dari aliran 

kas, laba ditahan dan depresiasi. 

 Pecking order theory, mengasumsikan bahwa perusahaan bertujuan 

untuk memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham. Perusahaan berusaha 

menerbitkan sekuritas pertama dari internal, retained earning, kemudian hutang 

berisiko rendah dan terakhir ekuitas (Myers, 1984; Myers dan Majluf, 1984). 

Pecking order theory memprediksi bahwa pendanaan eksternal didasarkan pada 

defisit pendanaan internal (Shyam-Sunder dan Myers, 1999).  

  Pecking order theory memberikan banyak pengaruh dengan memberikan 

pandangan bahwa teori ini sesuai dengan banyaknya fakta yang terjadi tentang 

penggunaan pembiayaan eksternal yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun 

keunggulan dari pecking order dianggap masih dapat mengorganisir bukti-bukti 

yang ada dan menjelaskan dengan baik beberapa aspek dalam perilaku 

pendanaan perusahaan yang diobservasi. Kemudian didapati bahwa terdapat 

banyak bukti empiris dari berbagai survei yang mendukung model ini disebabkan 

karena model ini mempunyai bentuk model yang sederhana dengan ketersediaan 

perangkat parameter pengujian model. Adapun salah satu keterbatasan yang 

dimiliki pecking order adalah teori ini mengabaikan pentingnya agency theory 

yang akan muncul jika perusahaan memelihara financial slack dalam jumlah 

besar.  
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Dalam model pecking order theory perilaku pendanaan dari perusahaan 

mendasarkan asumsi ( Halomoan dan Djakman, 2001). yaitu : 

1. Perusahaan pertama kali memilih pendanaan internal (laba ditahan dan 

depresiasi) hingga pendanaan eksternal berupa hutang dan saham sebagai 

sumber terakhir. 

2. Jika perusahaan harus mencari pendanaan eksternal maka akan dipilih 

pertama kali mulai dari sekuritas yang paling aman. Yaitu hutang yang paling 

rendah risikonya, turun ke hutang yang lebih berisiko, sekuritas hybrid seperti 

obligasi konversi, saham preferen dan yang terakhir saham biasa. 

3. Kebijakan dividen yang ketat dimana pihak manajemen perusahaan akan 

menetapkan jumlah pembayaran dividen dan target dividend pay out ratio 

yang konstan dan dalam periode tertentu jumlah pembayaan dividen tidak 

berubah baik perusahaan tersebut untung ataupun rugi. 

4. Dalam mengantisipasi kekurangan persediaan kas dengan adanya kebijakan 

dividen dan fluktuasi dari tingkat keuntungan dan kesempatan investasi, maka 

jika kurang pertama kali perusahaan akan mengambil dari portofolio investasi 

lancar yang tersedia.       

Adapun Myers dan Majluf  (1984) membuat asumsi mengenai manajer 

perusahaan yaitu : 

1. Pihak manajer perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai kondisi 

perusahaan daripada investor luar. 

2. Pihak manajer melakukan tindakan yang terbaik bagi para pemegang saham 

yang asli. 

Dari penelitian dan analisis tersebut maka diperoleh  dua kesimpulan utama 

yaitu : 
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1. Jika biaya dari financial distress diabaikan maka perusahaan akan mendanai 

investasi rielnya dengan menggunakan sekuritas yang paling aman. 

2. Jika biaya dari financial distress besar, maka perusahaan akan 

mempertimbangkan untuk menerbitkan saham atau membayar hutangnya. 

2.2.2.3 Market Timing Theory 

Dua teori diatas didasarkan pada kondisi internal. Model market timing  

melihat struktur modal sebagai reaksi terhadap kondisi eksternal atau kondisi 

pasar. Teori ini juga berusaha untuk menjawab kapan sebuah perusahaan lebih 

menyukai hutang dan kapan lebih memprioritaskan ekuitas. Sudah tidak menjadi 

rahasia lagi jika perusahaan lebih suka mengeluarkan saham saat harga 

sahamnya sedang tinggi, relatif terhadap harga buku dan harga masa lalunya, 

dan membeli sahamnya kembali saat harganya rendah. Penilaian pasar yang 

tinggi dan kesempatan investasi yang bagus mendukung pendanaan dari ekuitasi 

mendorong Baker dan Wurgler (2002) melakukan penelitian tentang market timing 

. Struktur modal adalah hasil kumulatif dari usaha perusahaan pada masa lalu 

untuk memanfaatkan pasar saham.  

Perusahaan cenderung untuk mencari pendanaan dari ekuitas jika valuasi 

harga saham perusahaan itu sedang tinggi dan tidak menggunakan alternatif 

pendanaan ini jika sahamnya sedang dihargai rendah di pasar. Perusahaan yang 

mempunyai rasio utang tinggi berkecenderungan memilih pendanaan hutang 

akibat harga sahamnya rendah, dan sebaliknya untuk perusahaan yang 

mempunyai rasio hutang yang rendah. Berdasarkan model ini, tidak ada yang 

namanya struktur modal optimal. Keunggulan model market timing ini adalah bukti 

empiris sangat mendukungnya. Dalam praktek korporasi di Indonesia termasuk 

BUMN, menunggu saat pasar bullish dalam melakukan IPO, right issue, atau 

secondary public offering. Model ini juga mampu menjelaskan mengapa investor 
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umumnya bereaksi negatif terhadap right issue. Banyak manajer mengakui 

mereka telah menerapkan market timing dalam pencarian dananya.     

2.3. Leverage 

Istilah leverage dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap 

(fixed cost assets or funds) untuk memperbesar tingkat penghasilan (return) bagi 

pemilik perusahaan (Syamsuddin, 1995:89). Menurut Riyanto (1997: 375) 

“leverage” dapat didefinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana dimana 

untuk  penggunaan tersebut  perusahaan  harus  menutup  biaya  tetap  atau  

membayar  beban  tetap. Sedangkan Husnan (1998:611) mengatakan bahwa arti 

harfiah kata leverage adalah kekuatan pengungkit, yaitu dari kata dasar lever 

yang berarti pengungkit.  

Dengan menggunakan asumsi dari Modigliani dan Miller, biaya modal dari 

sebuah perusahaan, dalam kondisi tanpa pajak, tidak akan dipengaruhi oleh 

leverage keuangan perusahaan tersebut. Sedangkan dalam kondisi ada pajak 

penghasilan, perusahaan yang memiliki leverage akan mempunyai nilai lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan tanpa leverage. Kenaikan nilai 

perusahaan terjadi karena pembayaran bunga atas hutang merupakan pengurang 

pajak. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa leverage merupakan 

penggunaan aktiva atau dana dalam perusahaan, di mana dari penggunaan 

aktiva dan dana tersebut perusahaan harus membayar biaya atau beban yang 

sifatnya tetap. 

2.3.1.  Leverage Operasi 

Leverage operasi timbul karena adanya fixed operating cost yang 

digunakan di dalam perusahaan  untuk  menghasilkan  income.  Semakin  tinggi  

proporsi  fixed operating cost terhadap biaya totalnya maka semakin tinggi pula 
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leverage operasi perusahaan. Menurut Riyanto (1997:360) leverage operasi 

berkaitan dengan penggunaan aktiva atau operasi perusahaan yang disertai 

dengan biaya tetap. Dikatakan bahwa leverage operasi itu menghasilkan leverage 

yang favorable atau positif kalau penerimaan (revenue) setelah dikurangi biaya 

variabel lebih besar daripada biaya tetapnya. 

Leverage operasi adalah cara untuk mengukur risiko usaha dari suatu 

perusahaan. Leverage  operasi  menyebabkan  perubahan  dalam  volume  

penjualan untuk  memiliki  pengaruh  yang  meningkat  atas  EBIT  (Weston  dan  

Copeland,1995:29). Menurut Husnan (1998:611) leverage operasi terjadi pada 

saat perusahaan menggunakan aktiva yang menimbulkan beban tetap yang harus 

ditutup dari hasil operasinya. Pada leverage operasi, penggunaan aktiva dengan 

biaya tetap adalah dengan harapan bahwa revenue yang dihasilkan oleh 

penggunaan aktiva itu akan cukup untuk menutup biaya operasi tetap dan biaya 

variabel. Dengan adanya leverage operasi perusahaan diharapkan mampu 

memperbesar pengaruh perubahan volume penjualan terhadap Earnings Before 

Interest and Taxes (EBIT). 

2.3.2.  Leverage  Keuangan 

Leverage keuangan timbul karena adanya kewajiban-kewajiban finansial 

yang sifatnya tetap (fixed financial charges) yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan. Kewajiban-kewajiban ini tidak berubah besarnya meskipun tingkat 

EBIT mengalami perubahan dan harus dibayar tanpa melihat sebesar apapun 

tingkat EBIT yang dicapai perusahaan. Leverage keuangan adalah penggunaan 

aset dan sumber dana (sources of funds) oleh perusahaan yang memiliki beban 

tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang 

saham. (Sartono 2008 : 257).  
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Beberapa pengertian leverage keuangan menurut beberapa penulis 

sebagaimana dirangkum oleh Scott (2000:3) leverage keuangan merefleksikan 

jumlah hutang yang digunakan dalam struktur modal perusahaan. Leverage 

keuangan terjadi pada saat perusahaan menggunakan hutang dan menimbulkan 

beban tetap (yaitu bunga) yang harus dibayar dari hasil operasi. Namun pada 

prinsipnya leverage keuangan berarti kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan kewajiban-kewajiban finansial yang sifatnya tetap untuk 

memperbesar pengaruh  perubahan  EBIT  terhadap  pendapatan  per  lembar  

saham biasa (Earning Per Share, EPS). Dari uraian di atas, dapat diketahui 

bahwa leverage keuangan dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara 

tingkat EBIT dan pendapatan per lembar saham biasa (EPS). 

2.3.3. Rasio Leverage 

Perusahaan menggunakan leverage operasi dan leverage keuangan 

dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset 

dan sumber dananya dengan demikian akan meningkatkan keuntungan 

pemegang saham. Leverage juga dapat meningkatkan variabilitas (risiko) 

keuntungan, karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan lebih 

rendah dari biaya tetapnya maka penggunaan leverage akan menurunkan 

keuntungan pemegang saham. Konsep leverage sangat penting terutama untuk 

melihat trade off antara risiko dan tingkat keuntungan dari berbagai tipe 

keputusan finansial (Sartono 2008 :257) .  

Rasio-rasio  leverage  mengukur  sebatas  mana  total  aktiva  dibiayai  

oleh pemilik jika dibandingkan dengan pembiayaan yang disediakan oleh para 

kreditur (Weston dan Copeland, 1995:252). Rasio leverage disebut juga rasio 

hutang. Rasio- rasio leverage memiliki sejumlah implikasi antara lain : 
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1. Para kreditur memandang ekuitas sebagai suatu pelindung atau basis 

penggunaan hutang. Jika pemilik hanya menyediakan sebagian kecil dari 

pembiayaan total, risiko perusahaan sebagian besar ditanggung oleh kreditur.  

2. Dengan  mengumpulkan  dana  dari  hutang,  pemilik  memperoleh  manfaat  

dari memegang kendali atas perusahaan dengan komitmen yang terbatas.  

3. Penggunaan   hutang   dengan   tingkat   bunga   yang   tetap   memperbesar   

baik keuntungan maupun kerugian bagi pemilik.  

4. Penggunaan hutang dengan biaya bunga yang tetap dan dengan jatuh tempo 

yang tertentu memperbesar risiko bahwa perusahaan mungkin tidak dapat 

memenuhi kewajiban-kewajibannya. 

Penggunaan pengukuran struktur modal dalam penelitian-penelitian 

sebelumnya umumnya terdiri dari  book leverage dan market leverage yang 

penggunaannya masing-masing peneliti memiliki alasan yang berbeda.  Menurut 

Myers (1977), perusahaan fokus pada rasio book leverage karena pasar finansial 

cenderung berfluktuasi dan oleh karena itu angka yang ditunjukkan dalam market 

leverage cenderung kurang dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan 

keuputusan keuangan.  Sebaliknya menurut Welch (2004), rasio book leverage 

(book value of equity) pada prinsipnya hanyalah merupakan “a plug number” yang 

dipergunakan menyeimbangkan sisi aktiva dan pasiva dalam neraca daripada 

suatu angka yang relevan untuk keperluan keputusan manajerial. Pengukuran 

dengan rasio book leverage adalah untuk melihat kebijakan struktur modal 

dimasa yang lalu dan mengukur langkah-langkah apa yang telah terjadi 

sebaliknya pengukuran dengan rasio market leverage diasumsikan untuk 

meramal kejadian dimasa depan (Frank dan Goyal, 2009). 
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2.4. Faktor-faktor Penentu Keputusan Struktur Modal 

Menurut Brigham (1995:422), sebelum menentukan target struktur 

modalnya, perusahaan terlebih dahulu harus menganalisis sejumlah faktor. Target 

yang ditetapkan tersebut mungkin akan berubah sesuai dengan kondisi tetapi 

akan memberikan pedoman tentang struktur modal bagi manajemen perusahaan. 

Bila penggunaan hutang di bawah target, ekspansi modal mungkin dilakukan 

dengan menambah hutang. Sedangkan jika diatas target, maka ekuitas mungkin 

akan digunakan.  

Kebijakan struktur modal melibatkan trade-off antara risiko dan return, 

yaitu penggunaan hutang yang meningkat akan menimbulkan risiko terhadap 

aliran laba perusahaan. Akan tetapi rasio hutang yang lebih tinggi umumnya 

mengarah ke suatu tingkat return yang lebih tinggi. Risiko yang lebih tinggi 

cenderung menyebabkan harga saham yang lebih rendah tetapi tingkat return 

yang lebih tinggi meningkatkan harga saham. Jadi struktur modal yang optimal 

menemukan sebuah keseimbangan antara tingkat risiko dan return sehingga akan 

memaksimalkan harga saham sebuah perusahaan (Brigham, 1995:422). 

Menurut Sartono (2008: 248-249) untuk menentukan struktur modal yang 

optimal, para manajer keuangan perlu mempertimbangkan beberapa faktor 

penting sebagai berikut : 

a. Tingkat penjualan  

Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil berarti memiliki aliran kas 

yang relatif stabil dan dapat menggunakan hutang lebih besar dari pada 

perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil. 

b. Struktur aset 

 Perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar dapat 

menggunakan hutang dalam jumlah besar hal ini disebabkan karena dari 
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skalanya perusahaan besar akan lebih mudah mendapatkan akses kesumber 

dana dibandingkan dengan perusahan kecil.    

c. Tingkat pertumbuhan perusahaan 

Semakin cepat pertumbuhan perusahaan maka semakin besar kebutuhan 

dana untuk pembiayaan ekspansi, semakin besar kebutuhan untuk 

pembiayaan mendatang maka semakin besar keinginan perusahaan untuk 

menahan laba. Jadi perusahaan yang sedang tumbuh sebaiknya tidak 

membagikan laba sebagai dividen tetapi lebih baik digunakan untuk 

pembiayaan investasi. 

d. Profitabilitas 

Profitabilitas periode sebelumnya merupakan faktor penting dalam 

menentukan struktur modal. Dengan laba ditahan yang besar, perusahaan 

akan lebih senang menggunakan laba ditahan sebelum menggunakan hutang. 

e. Variabel laba dan perlindungan pajak 

Variabel ini sangat erat hubungannya dengan stabilitas penjualan. Jika 

variabilitas atau volatilitas laba perusahaan kecil maka perusahaan 

mempunyai kemampuan lebih besar untuk menanggung beban tetap dari 

hutang. Ada kecenderungan bahwa penggunaan hutang akan memberikan 

manfaat berupa perlindungan pajak. 

f. Skala perusahaan 

Perusahaan besar yang sudah well established akan lebih mudah 

memperoleh modal dipasar modal dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

g. Kondisi intern perusahaan dan ekonomi makro 

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

Secara umum kondisi yang paling tepat untuk menjual obligasi atau saham 
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adalah pada saat tingkat bunga pasar sedang rendah dan pasar sedang 

bulish .    

Berdasarkan teori struktur modal dan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Frank dan Goyal (2009), dengan menggunakan pendekatan market leverage 

bahwa variabel yang diperkirakan mempengaruhi struktur modal antara lain : 

a. Profitabilitas 

Perusahaan yang mempunyai menghasilkan profit yang tinggi cenderung 

mempunyai hutang (leverage) yang lebih rendah. 

b. Ukuran perusahaan 

Perusahaan yang memiliki asset yang besar cenderung mempunyai hutang 

(leverage) yang lebih tinggi  

c. Pertumbuhan perusahaan 

Pertumbuhan menambah cost of financial distress, mengurangi permasalahan 

free cash flow, dan menambah tingkat hutang  

d. Kondisi leverage Industri  

Perusahaan yang berada pada industri dengan tingkat  leverage yang tinggi 

cenderung akan menggunakan hutang (leverage) yang tinggi pula sebagai 

alternatif sumber pendanaan.  

e. Aset berwujud 

Semakin banyak aset berwujud suatu perusahaan berarti semakin banyak 

collateral asset (jaminan) untuk bisa mendapatkan sumber dana eksternal 

berupa hutang, hal ini dikarenakan pihak kreditur akan meminta collateral 

asset.  

f. Tingkat Inflasi 

Tingkat inflasi tinggi maka perusahaan akan cenderung memilih 

menggunakan modal sendiri dibanding hutang. Frank dan Goyal (2009) 
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menggaris bawahi bahwa tingkat inflasi merupakan variabel yang kurang 

dapat dihandalkan dibandingkan dengan  5 (lima) variabel yang lain. 

2.5. Nilai Perusahaan 

Berdasarkan teori struktur modal bahwa nilai suatu perusahaan tidak lepas 

dari kebijakan hutang perusahaan, dimana kebijakan hutang dalam perusahaan 

merupakan kebijakan yang berkaitan dengan struktur modal  perusahaan. 

Berkaitan dengan struktur modal, salah satu isu paling penting yang dihadapi oleh 

para manajer keuangan adalah hubungan antara struktur modal dan nilai 

perusahaan. Perusahaan akan berusaha mencapai  suatu  tingkat  struktur  modal  

yang  optimal  dengan  risiko paling kecil dengan memaksimalkan nilai 

perusahaan (Sartono, 2008: 225).  

Clarke et al. (1990) dalam Sudarma (2004) menyatakan bahwa nilai 

perusahaan itu sama dengan nilai pasar saham ditambah dengan nilai pasar 

hutang. Bilamana besarnya nilai hutang konstan maka setiap peningkatan nilai 

saham akan meningkatkan nilai perusahaan dan bilamana nilai hutang berubah 

maka tentunya akan terjadi perubahan struktur modal. Perubahan dalam struktur 

modal akan menguntungkan para pemegang saham jika hanya nilai perusahaan 

meningkat (Ross et al. 1996) dalam Sudarma (2004).   

Sudarma  (2004)  meneliti  pengaruh  penggunaan  leverage  dalam  

struktur modal terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitiannya menemukan bukti 

bahwa penggunaan leverage dalam struktur modal berpengaruh negatif terhadap 

nilai perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan 

bahwa penggunaan leverage akan meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini 

mungkin disebabkan rata-rata perusahaan di Indonesia sudah terlalu besar 

menggunakan leverage dalam struktur modal melampaui tingkat optimumnya. 
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Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia yang dibayar oleh calon 

pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Price earning ratio adalah harga yang 

bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual karena 

akan memperkirakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas 

dimasa yang akan datang. Mas’ud (2008) menyatakan bahwa nilai perusahaan 

merupakan keberhasilan manajemen perusahaan dalam operasi dimasa lalu dan 

prospek dimasa yang akan datang untuk meyakinkan pemegang saham yang 

diindikatori oleh rasio-rasio antara lain : market to book value of asset ratio, price 

erning ratio dan market to book value of equity ratio.  

2.6. Penelitian Terdahulu 

Penentuan perilaku struktur modal hingga saat ini masih menjadi isu yang 

sangat penting dalam manajemen keuangan. Pemilihan sumber dana baik yang 

berasal dari dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) sangat 

mempengaruhi nilai perusahaan. Berbagai penelitian empiris yang betujuan untuk 

mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pendanaan 

perusahaan telah dilakukan baik di Indonesia maupun di negara lain dimana dari 

berbagai penelitian tersebut masih menghasilkan kesimpulan yang kurang 

konsisten. Tabel 2.2. disampaikan ringkasan beberapa hasil penelitian terkait 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan perusahaan adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 2.2 
Penelitian Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Pendanaan 

 
 
NO 

 

 
PENELITI 

 
VARIABEL 

 
HASIL PENELITIAN 

1 Mayangsari 
(2001) 

Struktur aset, tingkat 
pertumbuhan, besaran  
perusahaan, profitabilitas, 
operating leverage, dividen 
payout  ratio dan perubahan 
modal ke~a. 

Variabel yang 
mempengaruhi kebijakan 
pendanaan ekternal adalah 
besaran perusahaan, 
profabilitas, struktur aset dan 
perubahan modal ke~a. 

2 Sudarma 
(2004) 

Struktur kepemilikan saham, 
struktur modal, nilai perusahaan, 
faktor intern perusahaan dan 
faktor ekstern perusahaan 

Variabel yang 
mempengaruhi struktur 
modal : struktur kepemilikan 
saham dan faktor ekstern. 
Struktur modal berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan 

3 Mas’ud 
(2008) 

Profitabilitas, ukuran, kesempatan 
bertumbuh, struktur aset, cost of 
financial distress, dan tax shield 
effects  

Variabel yang 
mempengaruhi struktur 
modal : profitabilitas, ukuran, 
kesempatan bertumbuh, 
struktur aset, dan cost 
financial distress 

4 Darminto 
(2008) 

Collateral value of assets, non 
debt tax shield, profitabilitas, 
pertumbuhan,dan ukuran 
perusahaan 

Variabel yang 
mempengaruhi struktur 
modal : aset berwujud, 
depresiasi, profitabilitas, 
pertumbuhan dan ukuran 
perusahaan. 

5 Titman dan 
Wessel 
(1988) 

Struktur aset,  non-debt  tax  
shields, pertumbuhan, keunikan 
produk, klasifikasi industri, ukuran 
perusahaan,  earnings volatility, 
dan profitabilitas. 

Bartambahnya  hutang 
dipengaruhi oleh 
profitabilitas, klasifikasi 
industri, keunikan produk 
dan ukuran perusahaan 

6 Harris dan 
Raviv (1991) 

Volatility, kemungkinan 
kebangkrutan ,  aktiva tetap, Non 
debt tax shield, advertising, biaya 
R&D, profitabilitas, kesempatan 
bertumbuh, ukuran perusahaan, 
free cash flow dan uniqueness 

leverage dipengaruhi oleh 
aktiva tetap, non-debt tax 
shields, kesempatan 
bertumbuh dan ukuran 
perusahaan 

7 Baker dan 
Wugler 
(2002) 

Market to book, aset berwujud, 
profitabilitias dan ukuran 
perusahaan  

struktur modal adalah hasil 
kumulatif dari usaha 
perusahaan pada masa lalu 
untuk memanfaatkan pasar 
saham. 

8 Alti (2006) Profitabilitas, aset berwujud, 
ukuran , biaya R&D,  investasi, 
dividen dan kas 

Pada saat hot market IPO 
perusahaan secara 
substantive mengeluarkan 
ekuitas saham dari pada 
saat cold market, namun 
setelah going public, hot 
market menambah tingkat 
leverage perusahaan.  

Sumber : Ringkasan jurnal yang diolah  
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Tabel 2.2 (Lanjutan) 
Penelitian Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Pendanaan 

 

 
NO 

 

 
PENELITI 

 
VARIABEL 

 
HASIL PENELITIAN 

9 Ramlall 
(2009) 

Non debt tax shield, ukuran, 
pertumbuhan, profitabilitas, aset 
berwujud, likuiditas, investasi 
dann usia perusahaan  

Variabel yang 
mempengaruhi struktur 
modal : tingkat likuiditas, 
ukuran perusahaan dan aset 
berwujud 

10 Huang dan 
Ritter (2009) 

Biaya R&D, capital expenditure, 
ukuran perusahaan, aset 
berwujud, equity risk premium, 
profitabilitas, tingkat bunga, 
tingkat inflasi dan tingkat pajak 
korporasi  

Dalam jangka panjang data 
historis ERPs (Equity Risk 
Premium) mempunyai 
pengaruh terhadap 
leverage yang 
mempengaruhi keputusan 
pendanaan melalui ekuitas.  

11 Frank dan 
Goyal (2009) 

Profitabilitas, ukuran perusahaan, 
pertumbuhan , kondisi leverage 
industri, aset berwujud, pajak, 
risiko, supply side factors, kondisi 
pasar modal, tingkat inflasi, dan 
pertumbuhan GDP  

faktor keadaan leverage 
industri, aset berwujud, 
ukuran  dan tingkat  inflasi  
berpengaruh signifikan 
positif, sedangkan 
pertumbuhan dan 
profitabilitas berpengaruh 
signifikan negatif terhadap 
tingkat leverage 

12 Gurcharan 
(2010) 

Profitabilitas, pertumbuhan, Non 
debt tax shield, ukuran 
perusahaan, ukuran industri 
bank, ukuran pasar modal, GDP, 
dan inflasi  

Profitabilitas dan 
pertumbuhan berpengaruh 
terhadap leverage di Negara 
ASEAN 

Sumber : Ringkasan jurnal yang diolah 
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BAB III 

RERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1. Rerangka konseptual   

Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi 

keuangan yang meliputi keputusan penggunaan dana, keputusan pembiayaan, 

dan pembayaran dividen. Keberhasilan dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut 

tercermin pada nilai perusahaan. Keputusan investasi yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan akan diikuti oleh keputusan pembiayaan investasi 

tersebut, apakah investasi didanai dari hutang, laba ditahan, atau penerbitan 

saham baru. Kebijakan penentuan pembiayaan perusahaan merupakan kebijakan 

struktur modal. Penentuan sumber dana dari laba ditahan mempengaruhi 

kebijakan dividen, besar kecilnya dividen yang dibayarkan akan mempengaruhi 

laba ditahan yang merupakan komponen modal sendiri, sehingga kebijakan 

dividen secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan investasi. Keputusan 

yang diambil manajemen perusahaan dapat dianggap benar bilamana keputusan 

tersebut menambah nilai perusahaan. 

Pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan, 

akan membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan 

keuangan khususnya dalam hal penentuan sumber-sumber pendanaan 

perusahaan. Secara teori faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan struktur 

modal sulit diukur, namun berbagai penelitian empiris yang bertujuan 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penadanaan 

perusahaan telah dilakukan, tetapi masih menghasilkan kesimpulan yang kurang 

konsisten.  

35 
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Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal 

perusahaan diantaranya dilakukan Titman dan Wessel (1988) menyatakan 

bartambahnya hutang dipengaruhi oleh profitabilitas, klasifikasi industri, keunikan 

produk dan ukuran perusahaan, sedangkan Haris dan Raviv (1991) 

menyimpulkan leverage dipengaruhi oleh aktiva tetap, non-debt tax shields, 

kesempatan bertumbuh dan ukuran perusahaan. Sementara Ramlal (2009) 

menyimpulkan leverage tidak dipengaruhi oleh profitabilitas, non debt tax shield 

dan pertumbuhan. Penelitian di Indonesia diantaranya dilakukan oleh Mayangsari 

(2001), Sudarma (2004), Maus’ud (2008) dan Darminto (2008) yang umumnya 

menyatakan bahwa struktur modal dipengaruhi oleh profitabilitas, ukuran 

perusahaan, keunikan, struktur asset, dan cost of financial distress. 

Frank dan Goyal (2009) dengan menggunakan pengukuran book leverage 

dan market leverage menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Penggunaan 

pengukuran market leverage menyimpulkan faktor median industry leverage, 

market to book ratio, profitabilitas, ukuran perusahaan, aset berwujud, dan tingkat 

inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal, sementara ketika 

leverage diukur dengan menggunakan book leverage,  maka ukuran perusahaan, 

market to book dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Market to book, ukuran perusahaan dan tingkat inflasi cenderung merefleksikan 

kebijakan struktur modal dimasa yang akan datang sementara industry median, 

aset berwujud dan profitabilitas merefleksikan kebijakan struktur modal dimasa 

yang lalu.  

Barker dan Wurger (2002), Huang dan Ritter (2009), menyatakan struktur 

modal sebagian besar merupakan hasil kumulatif dari kejadian masa lalu di pasar 

modal.  Ketika nilai pasar relatif tinggi terhadap nilai buku, perusahaan cenderung 

akan melepas saham sebagai pengganti hutang dan akan membeli kembali ketika 



 

37 
 

 

nilai pasar rendah. Sebaliknya Alti (2006) berpendapat pada tahun kedua setelah 

IPO, market timing tidak berpengaruh terhadap leverage. Sementara  Frank dan 

Goyal (2003) menyatakan hutang dan modal pada prinsipnya tumbuh secara 

paralel. Penyesuaian hutang diperlukan untuk memperoleh struktur modal yang 

optimal.     

Penelitian pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan diantaranya 

telah dilakukan oleh Sudarma (2004) yang menyatakan struktur modal 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Mas’ud (2008) menyatakan bahwa 

struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang tercermin dalam 

market to book value asset ratio, price earning ratio dan pertumbuhan harga 

saham.       

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal 

perusahaan di Indonesia dengan menggunakan variabel dependen market 

leverage. Faktor-faktor independen yang mempengaruhi struktur modal merujuk 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Frank dan Goyal (2009) yang terdiri dari : 

profitabilitas, ukuran perusahaan, kesempatan bertumbuh, kondisi leverage 

industri, aset berwujud dan tingkat inflasi. Pengembangan penelitian dengan 

menambahkan pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan serta 

pengaruh variabel yang mempengaruhi struktur modal terhadap nilai perusahaan 

yang dimediasi oleh struktur modal perusahaan. Pengembangan penelitian ini 

mempertimbangkan aspek kebijakan struktur modal akan mempengaruhi nilai 

perusahaan. Sampel penelitian menggunakan laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 hingga 

tahun 2009. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kerangka hipotesis 

penelitian ini dapat digambarkan kedalam bentuk bagan sebagai berikut : 
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Bagan 3.1 
Rerangka Konseptual 

 

1. Pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal  sesuai hasil penelitian : Titman dan 
Wessel (1988), Mayangsari (2001), Sudarma (2004), Mas’ud (2008), Darminto 
(2008), Frank dan Goyal (2009), dan Gurcharan (2010). 

2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal sesuai hasil penelitian : Titman 
dan Wessel (1998), Harris dan Raviv (1991), Mayangsari (2001), Frank dan Goyal 
(2003), Sudarma (2004), Mas’ud (2008), Darminto (2008), Ramlall (2009), serta Frank 
dan Goyal (2009). 

3. Pengaruh pertumbuhan terhadap struktur modal sesuai hasil penelitian : Haris dan 
Raviv (1990), Darminto (2008), Mas’ud (2008), Frank dan Goyal (2009), serta 
Gurcharan (2010). 

4. Pengaruh kondisi leverage industri terhadap struktur modal sesuai penelitian : Frank 
dan Goyal (2009). 

5. Pengaruh aset berwujud terhadap struktur modal sesuai hasil penelitian : Haris dan 
Raviv (1991), Mayangsari (2001), Mas’ud (2008), Ramlall (2009), serta Frank dan 
Goyal (2009). 

6. Pengaruh tingkat inflasi terhadap struktur modal sesuai penelitian : Taggart (1985) 
dalam Frank Goyal (2009) dan Frank dan Goyal (2009). 

7. Pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan sesuai hasil penelitian : (Ross et 
al. 1996) dalam Sudarma, (2004), Sudarma (2004), dan Mas’ud (2008) 

8. Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan sesuai oleh hasil penelitian : 
Sudarma (2004),  Murhadi (2008). 

9. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan sesuai oleh penelitian : 
Sudarma  (2004). 

10. Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan sesuai penelitian : 
Sudarma (2004). 

11. Pengaruh kondisi leverage industri terhadap nilai perusahaan sesuai penelitian : 
Frank dan Goyal (2009). 

12. Pengaruh aset berwujud terhadap nilai perusahaan sesuai penelitian : Sudarma 
(2004). 

13. Pengaruh  tingkat inflasi terhadap nilai perusahaan sesuai penelitian :  Fama (1981), 
Matriadi (2007). 
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3.2. Hipotesis Penelitian  

3.2.1. Profitabilitas (PROFT)  

Myers dan Majluf (1984) menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif 

antara profitabilitas dengan komposisi hutang perusahaan. Titman dan Wessels 

(1988) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian 

keuntungan pada investasi tinggi menggunakan hutang yang relatif kecil. Struktur 

modal dan profitabilitas berhubungan negatif karena perusahaan mengakumulasi 

labanya secara pasif (Kayhan dan Titman 2007 dalam Frank dan Goyal 2009).  

Sudarma (2004) dan Darminto (2008) menyimpulkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Semakin tinggi laba suatu 

perusahaan maka proporsi ekuitas semakin meningkat atau proporsi hutang 

semakin menurun. Berdasarkan  uraian tersebut dapat diambil hipotesis bahwa : 

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal  perusahaan 
 
3.2.2. Ukuran perusahaan (SIZE)  

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar dan kompleks tidak 

mempunyai kendala untuk mendapatkan dana eksternal (hutang). Oleh karena 

itu, berdasar pada  trade off  theory, ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap struktur modal. Hal ini disebabkan perusahaan dengan ukuran besar 

mempunyai risiko kebangkrutan yang kecil dibandingkan dengan perusahaan 

level yang lebih kecil. Berdasar teori pecking order theory, Frank dan Goyal 

(2003) dalam hubungannya dengan ukuran perusahaan, mempunyai pengaruh 

positif terhadap stuktur modal dan nilai perusahaan. Perusahaan dengan level 

yang lebih kecil mempunyai asymetric information yang tinggi dan sedikit untuk 

mendapatkan sumber dana eksternal (hutang). Berdasarkan uraian tersebut 

dapat diambil hipotesis bahwa : 

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan 
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3.2.3. Pertumbuhan perusahaan (GROWTH)  

Pertumbuhan menambah cost of financial distress, mengurangi 

permasalahan free cash flow, dan menambah tingkat hutang. (Frank dan Goyal 

2009). Dalam hipotesis trade off theory, pertumbuhan mempunyai hubungan 

negatif. Sebaliknya berdasarkan pecking order theory bahwa  perusahaan yang 

memerlukan banyak investasi harus mengakumulasikan tingkat hutangnya dari 

waktu ke waktu sehingga pertumbuhan dan leverage memiliki hubungan positif.   

Rasio market to book asset umumnya sering dipergunakan sebagai proxy untuk 

mengukur pertumbuhan ( Adam dan Goyal, 2008).  Berdasarkan  uraian tersebut 

dapat diambil hipotesis : 

H3 : Pertumbuhan berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan 

3.2.4. Kondisi leverage industri (COND)  

 Median industry leverage merupakan nilai tengah  (median) dari tingkat 

leverage pada industri-industri di perusahaan manufaktur. Menurut tradeoff 

theory, perusahaan yang berada pada jenis industri yang sama cenderung akan 

menghadapi kekuatan-kekuatan yang sama. Oleh karena itu, perusahaan yang 

berada pada industri dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung akan 

menggunakan hutang (leverage) yang tinggi pula sebagai alternatif sumber 

pendanaan (Frank dan Goyal, 2003). Dari uraian tersebut dapat diambil hipotesis 

bahwa : 

H4 : Kondisi leverage industri berpengaruh dengan struktur modal perusahaan 

3.2.5. Aset berwujud (ASSET)  

Aset berwujud yang dimiliki perusahaan menunjukkan suatu kekayaan 

yang biasanya dapat dijadikan jaminan. Semakin banyak asset tangibility suatu 

perusahaan berarti semakin banyak collateral asset (jaminan) untuk bisa 

mendapatkan sumber dana eksternal berupa hutang, hal ini dikarenakan pihak 
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kreditur akan meminta jaminan. Myers dan Majluf (1984) mengatakan bahwa 

komposisi asset perusahaan mempengaruhi sumber pembiayaan. Haris dan 

Raviv (1991) menyatakan perusahaan dengan level aset berwujud yang rendah 

mempunyai lebih banyak masalah asimetri informasi  dibandingkan perusahaan 

dengan level aset berwujud yang tinggi. Perusahaan dengan aset berwujud yang 

tinggi umumnya adalah perusahaan yang besar, yang dapat menerbitkan saham 

dengan harga yang wajar sehingga tidak menggunakan hutang untuk mendanai 

investasinya. Perusahaan yang memiliki nilai aset yang besar akan lebih memiliki 

daya saing yang tinggi yang akan berdampak terhadap nilai perusahaan dalam 

jangka panjang.  Dari uraian tersebut dapat diambil hipotesis bahwa : 

H5 : Aset berwujud berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan 

3.2.6. Tingkat inflasi (INFL) 

 Kebijakan untuk meningkatkan suku bunga dalam mengendalikan inflasi 

berdampak pada preferensi perusahaan untuk menggunakan hutang atau modal 

(ekuitas) sendiri dalam struktur modalnya.  Hal ini disebabkan karena tingkat  

bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya modal yang disebabkan karena 

penggunaan hutang. Oleh karena itu apabila tingkat inflasi tinggi maka 

perusahaan akan cenderung memilih menggunakan modal sendiri dibanding 

hutang. Menurut Taggart (1985) dalam Frank Goyal (2009)  bahwa pengaruh nilai 

pengurangan hutang lebih tinggi ketika nilai inflasi lebih tinggi. Prediksi trade off 

theory bahwa struktur modal mempunyai hubungan positif dengan inflasi. Dari 

uraian tersebut dapat diambil hipotesis bahwa :  

H6 : Tingkat inflasi  berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan 

3.2.7.  Nilai perusahaan (VALUE) 

 Menurut Modigliani dan Miller pada tahun 1963 menyatakan bahwa 

dengan memasukkan unsur pajak penghasilan perusahaan maka penggunaan 
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hutang akan meningkatkan nilai perusahaan. Trade off theory menjelaskan bahwa 

jika posisi struktur modal berada dibawah titik optimal maka setiap penambahan 

hutang akan meningkatkan nilai perusahaan dan sebaliknya setiap posisi struktur 

modal berada diatas titik optimal maka setiap penambahan hutang akan 

menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu dengan asumsi titik target struktur 

modal optimal belum tercapai maka berdasarkan trade off theory memprediksi 

adanya hubungan positif terhadap nilai perusahaan.   

  Sudarma (2004) meneliti  pengaruh  penggunaan  leverage  dalam  

struktur modal terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitiannya menemukan bukti 

bahwa penggunaan leverage dalam struktur modal berpengaruh negatif terhadap 

nilai perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan 

bahwa penggunaan leverage akan meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini 

mungkin disebabkan rata-rata perusahaan di Indonesia sudah terlalu besar 

menggunakan leverage dalam struktur modal melampaui tingkat optimumnya. 

Mas’ud (2008) menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan yang tercermin dalam market to book value asset ratio, price eraning 

ratio dan pertumbuhan harga saham. Dari uraian tersebut maka dapat diambil 

hipotesis bahwa : 

H7 : Struktur modal berpengaruh  terhadap nilai perusahaan 
 

Profitabilitas mencerminkan keuntungan dari investasi keuangan.  Menurut 

Sudarma (2004), profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan karena sumber internal yang semakin besar. Profitabilitas melalui 

struktur modal mempunyai pengaruh  terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

disebabkan, jika profitabilitas semakin tinggi, perusahaan akan mengurangi 

penggunaan hutangnya sehingga mempengaruhi nilai perusahaan. Berdasarkan 
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uraian di atas, maka untuk meneliti pengaruh profitabilitas terhadap nilai  

perusahaan  melalui  struktur modal  dapat  diambil  hipotesis  bahwa : 

H8 : Profitabilitas melalui struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Ukuran perusahaan mencerminkan pengaruh risiko kebangkrutan suatu 

perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar mempunyai risiko kebangkrutan 

yang kecil dibandingkan dengan perusahaan level yang lebih kecil. Frank dan 

Goyal (2003) dalam hubungannya dengan ukuran perusahaan, ukuran 

perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap struktur modal dan nilai 

perusahaan. Sudarma (2004) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Semakin besar dan berkembang suatu perusahaan mencerminkan kinerja 

perusahaan semakin baik akan meningkatkan harga saham perusahaan. Ukuran 

perusahaan melalui struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal 

ini disebabkan perusahaan yang memiliki ukuran besar lebih mudah memperoleh 

dana dari eksternal sehingga dengan bertambahnya tingkat hutang diharapkan 

meningkatkan kinerja perusahaan.  Berdasarkan uraian di atas, maka untuk 

meneliti pengaruh ukuran perusahaan terhadap  nilai  perusahaan  melalui  

struktur modal  dapat  diambil  hipotesis  bahwa : 

H9 : Ukuran perusahaan melalui struktur modal  berpengaruh  terhadap nilai 

perusahaan 

Pertumbuhan mencerminkan investasi pada aktiva yang membutuhkan 

waktu sebelum siap dioperasikan sehingga aktivitas yang dilakukan tidak 

langsung terkait dengan penerimaan. Dengan demikian, untuk memenuhi 

kebutuhan dana internal yang tidak mencukupi, perusahaan akan menggunakan 

hutang. Menurut Sudarma (2004), pertumbuhan mempunyai pengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Pertumbuhan melalui struktur modal; mempunyai 

pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan, jika pertumbuhan 
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semakin tinggi, perusahaan akan menggunakan hutang sehingga mempengaruhi 

nilai perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka untuk meneliti pengaruh 

pertumbuhan terhadap nilai perusahaan melalui struktur modal dapat diambil 

hipotesis bahwa : 

H10 : Pertumbuhan melalui struktur modal  berpengaruh  terhadap nilai 

perusahaan 

Kondisi leverage industri perusahaan mencerminkan tingkat rata-rata 

leverage industri. Tingkat leverage yang berada pada jenis industri yang sama 

cenderung akan menghadapi kekuatan-kekuatan yang sama. Perusahaan yang 

berada pada industri dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung akan 

menggunakan hutang  yang tinggi sebagai alternatif sumber pendanaan (Frank 

dan Goyal, 2003). Kondisi leverage industri melalui struktur modal mempunyai 

pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan rata-rata tingginya 

leverage industri menyatakan besar kecilnya leverage suatu perusahaan. 

Leverage suatu perusahaan yang melampaui tingkat rata-rata industri dapat 

berpotensi menurunkan nilai perusahaan demikian sebaliknya bilamana 

penggunaan hutang perusahaan masih dibawah tingkat leverage rata-rata industri 

maka dapat berpotensi meningkatkan nilai perusahaan.  Berdasarkan uraian di 

atas, maka untuk meneliti pengaruh kondisi leverage industri berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan melalui leverage dapat diambil hipotesis bahwa :    

H11 : Kondisi leverage industri melalui struktur modal berpengaruh  terhadap nilai 

perusahaan 

Aset berwujud yang dimiliki perusahaan mencerminkan suatu kekayaan 

yang dapat dijaminkan sebagai hutang. Semakin tinggi aset berwujud suatu 

perusahaan berarti semakin banyak kekayaan  yang dapat dijaminkan sebagai 

hutang. Haris dan Raviv (1991) menyatakan perusahaan dengan level aset 
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berwujud yang rendah mempunyai lebih banyak masalah asimetri informasi 

dibandingkan perusahaan dengan level aset berwujud yang tinggi. Perusahaan 

dengan aset berwujud yang tinggi umumnya adalah perusahaan yang besar, yang 

dapat menerbitkan saham dengan harga yang wajar sehingga tidak 

menggunakan hutang untuk mendanai investasinya. Perusahaan yang memiliki 

nilai aset yang besar akan lebih memiliki daya saing yang tinggi yang akan 

berdampak terhadap nilai perusahaan dalam jangka panjang. Aset berwujud 

melalui leverage mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

disebabkan besarnya aset berwujud yang dijadikan sebagai jaminan berpengaruh 

terhadap tingkat struktur modal. Tinggi dan rendahnya leverage berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka untuk meneliti 

pengaruh aset berwujud berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui struktur 

modal dapat diambil hipotesis bahwa : 

H12 : Aset berwujud  melalui struktur modal berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan 

Tingkat inflasi mencerminkan kondisi ekonomi makro suatu Negara. 

Tingkat inflasi berpengaruh terhadap tinggi dan rendahnya  suku bunga yang 

ditetapkan. Tingkat inflasi tinggi akan mendorong penetapan suku bunga yang 

tinggi, dengan demikian perusahaan akan cenderung memilih menggunakan 

modal sendiri dibanding hutang. Menurut Taggart (1985) dalam Frank dan Goyal 

(2009)  bahwa pengaruh nilai pengurangan hutang lebih tinggi ketika nilai inflasi 

lebih tinggi. Menurut Fama (1981) dan Matriadi (2007) tingkat inflasi memilki 

hubungan terbalik dengan inflasi. Setiap kenaikan inflasi akan menurunkan harga 

saham.  Tingkat inflasi melalui struktur modal mempunyai pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini disebabkan tinggi rendahnya inflasi berpengaruh terhadap 

penetapan suku bunga pinjaman dan nilai pembiayaan melalui hutang.  Besar dan 
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kecilnya investasi yang dibiaya melalui hutang berpangaruh terhadap tingkat 

leverage perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk meneliti pengaruh tingkat inflasi 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui struktur modal  dapat diambil 

hipotesis bahwa : 

H13 : Tingkat inflasi melalui struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan 



 

47 
 

 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis pengaruh,   

profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan, keadaan leverage industri, aset 

berwujud, tingkat inflasi terhadap leverage dan nilai perusahaan, maka jenis 

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian penjelasan. Penelitian 

penjelasan (explanatory research) yaitu jenis penelitian yang membahas 

hubungan antar variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya dengan fokus terletak pada penjelasan hubungan antar variabel 

dalam penelitian (Singarimbun dan Effendi, 1995:5). 

4.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor industri 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan 

pengklasifikasian Indonesian Capital Market Directory (ICMD) pada tahun 

pengamatan 2007 sampai dengan 2009 sejumlah 156 perusahaan. 

Pengklasifikasian sesuai dengan ICMD bertujuan untuk menghindari adanya bias 

yang disebabkan oleh perbedaan industri. Penggunaan perusahaan yang terbatas 

pada perusahaan manufaktur untuk menghindari adanya pengaruh perbedaan 

karakteristik industri serta pengaruh adanya peraturan. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling yang bertujuan 

untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Purposive 

sampling yaitu pengambilan dengan pemilihan anggota sampel berdasarkan 

kriteria-kriteria tertentu yaitu hanya yang dibutuhkan dalam penelitian dengan 

menggunakan teknik penggabungan data antara cross sectional dengan time 
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series sehingga  hasil  analisis  data  dapat  digunakan untuk menjawab masalah 

penelitian. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan (judgment) 

tertentu atau jatah (quota). (Hartono, 2007).  

Adapun ciri-ciri dan sifat-sifat dari perusahaan yang dijadikan sebagai 

sampel penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Perusahaan yang terdaftar  di  BEI  minimal  satu  tahun  sebelum  periode  

pengamatan, dan berturut-turut selama periode pengamatan yaitu tahun 2007, 

2008 dan 2009.  Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya bias yang 

disebabkan oleh adanya perbedaan umur perusahaan selama menjadi 

perusahaan publik.  

b. Perusahaan berjenis manufaktur sesuai dengan pengklasifikasian Indonesian 

Capital market Directory dan tidak delisting di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal 

ini dimaksudkan agar tidak terjadi bias karena perbedaan industri. 

c. Perusahaan harus tidak menunjukkan adanya saldo total ekuitas dan laba 

yang negatif pada laporan keuangannya. Saldo ekuitas dan laba yang negatif 

sebagai penyebut dalam perhitungan rasio menjadi tidak bermakna dalam 

perhitungan rasio keuangan. 

d. Perusahaan memberikan laporan keuangan tahunan yang berakhir taggal 31 

Desember secara periodik kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

penelitian. 

e. Perusahaan tersebut mempunyai data hutang jangka panjang. 

f. Memiliki kelengkapan data yang digunakan sebagai analisis 

Total observasi (data) selama 3 tahun periode pengamatan dapat disajikan dalam 

tabel 4.1. berikut.   
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Tabel 4.1.  
Prosedur Pemilihan Sampel 

 
Keterangan Jumlah 

Perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2007 - 2009  
Perusahaan yang tidak menyampaikan Laporan Keuangan 
berturut-turut tahun 2007, 2008 dan 2009 
Perusahaan yang mengalami kerugian/bersaldo ekuitas negatif 
Perusahaan yang tidak memiliki hutang jangka panjang 

156 
 

(35) 
(67) 
(18) 

Sampel (perusahaan) 36 
Total observasi (data) selama 3 tahun periode pengamatan 108 

 

4.3. Jenis dan Sumber Data 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari 

tahun 2007 sampai dengan 2009 yang didapat dari pojok BEI FEUB. Adapun data 

tersebut meliputi data akuntansi berupa laporan keuangan 31 Desember 2007, 31 

Desember 2008 dan 31 Desember 2009, harga penutupan saham akhir tahun 

2007 hingga tahun 2009 dan data makro ekonomi berupa tingkat inflasi tahun 

2007 hingga tahun 2009. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan 

membuat salinan dengan cara menggandakan arsip dan catatan perusahaan. 

4.4. Pengukuran Variabel  

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel endogen 

dan variabel eksogen. 

4.4.1. Variabel Endogen 

Variabel endogen dalam penelitan ini adalah struktur modal dan Nilai 

perusahaan. 

1. Struktur modal (MKTLEV) 

Untuk mengukur variabel endogen struktur modal menggunakan model 

market leverage yang digunakan oleh Frank dan Goyal (2009) yang 

dirumuskan  sebagai berikut : 
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Total debts  

MKTLEV    =     
        Market Value of Asset 
 
 

Market Value of Asset  adalah penjumlahan dari market value equity (rata-

rata closing price per share  selama satu tahun dikalikan jumlah saham yang 

beredar) ditambah dengan total hutang. Market value dari ekuitas dipilih 

karena dalam pembahasan teori struktur modal selalu menganggap bahwa 

nilai-nilai yang dimaksudkan adalah nilai pasar (Darminto, 2008). Nilai buku 

selalu mengandung potensi yang besar terhadap kemungkinan adanya 

rekayasa akuntansi, setidak-tidaknya penggunaan metode dan standar 

akuntansi yang berbeda. Mengingat nilai pasar dari debt sulit diperoleh maka 

debt dihitung berdasarkan nilai buku dalam laporan keuangan. Hal ini tidak 

menimbulkan masalah serius karena keduanya mempunyai korelasi sangat 

erat (Titman dan Wessel, 1998).    

2. Nilai Perusahaan (VALUE) 
 

Adapun nilai perusahaan (VALUE) merupakan ukuran keberhasilan 

manajemen dalam operasi dimasa lalu dan prospek dimasa yang akan datang 

untuk meyakinkan pemegang saham (Mas’ud 2008). Nilai perusahaan dapat  

dirumuskan dalam  price earning ratio  sebagai berikut : 

                                   Closing price per share 
VALUE (PER)  =  
                                Earning per share 

4.4.2. Variabel Eksogen 

Variabel eksogen dalam penelitian ini terdiri dari :  

1. Profitabilitas (PROFT)  

     Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba yang dirumuskan dengan operating income sebelum depresiasi dan 
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amortisasi dibagi dengan total asset. (Frank dan Goyal 2009). Definisi lain 

yang dikemukakan oleh Chen (2004) dan Deesomsak (2004) dalam Mas’ud 

(2008), profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan dan mengukur tingkat efisiensi operasional dan 

efisiensi dalam menggunakan harta yang dimilikinya. Variabel ini diukur dari 

tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham dengan 

indikator sebagai berikut :    

                                      EBITDA 
      PROFT  =    
                                           Total Asset 

2. Ukuran perusahaan (SIZE)  

     Frank dan Goyal (2009) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dalam 

penelitian ini merupakan log of assets yang menunjukkan ukuran atau 

besaran perusahaan. Total asset merupakan indikator besaran perusahaan 

karena semakin besar perusahaan maka aset tetap yang  dibutuhkan akan 

semakin besar dan ini meningkatkan total asset.  

3. Pertumbuhan (GROWTH)  

     Tingkat pertumbuhan diukur dengan perubahan market to book ratio 

yang merupakan rasio dari market value of assets (MVA) dibagi dengan total 

asset. Perubahan market to book ratio merupakan variabel yang menunjukkan 

kesempatan bertumbuh suatu perusahaan (Frank dan Goyal , 2009).  

       MVA 1 t – MVA t-1 

 GROWTH  =   
                                           Total Asset 

 

4. Kondisi leverage industri (COND).  

    Kondisi leverage industri diukur dengan median Industry leverage yang 

merupakan median atau nilai tengah dari tingkat leverage (Frank dan Goyal 

2009) dimana leverage dihitung dari total debt/total asset (BOOKLEV).  
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  Total debt 
BOOKLEV    =   

            Total  of Asset 
 

5. Aset berwujud (ASSET) 

      Aset berwujud diukur dengan collateral yang merupakan variabel yang 

menunjukkan jumlah kekayaan (aset) yang dapat dijadikan jaminan. 

                       Net Tangible Asset  
       ASSET   =   

             Total Asset  
      

6. Tingkat inflasi (INFL) 

     Variabel tingkat inflasi yang digunakan adalah tingkat inflasi yang 

terjadi pada tahun penelitian yaitu sejak tahun 2007 hingga tahun 2009 yang 

didapatkan dari Biro Pusat Statistik (BPS).  

4.5. Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan untuk menguji ketiga belas hipotesis 

penelitian adalah persamaan regresi linear berganda. Model umum persamaan 

linear yang akan digunakan untuk menguji hipotesis adalah: 

1. Persamaan struktur modal adalah MKTLEV perusahaan : 

 
MKTLEV = a1 + b1 PROFT + b2 SIZE + b3 GROWTH + b4COND + b5ASSET 

b6INFL+ e1 
 

2. Persamaan Nilai Perusahaan: 

 
VALUE  = a2 + b7MKTLEV + b8PROFT + b9SIZE + b10GROWTH +  b11COND 

+ b12ASSET + b13INFL+ e2 

Di mana : 
MKTLEV   = Struktur Modal Perusahaan 
VALUE  = Nilai  Perusahaan 
 PROFT   = Profitabilitas 
SIZE  = Ukuran Perusahaan 

GROWTH  = Pertumbuhan Perusahaan 

COND  = Kondisi leverage Industri 

ASSET  = Aset berwujud Perusahaan 

INFL  = Tingkat Inflasi 

a1... a2  =  Konstanta 

b1
,… b13

  = Koefisien 

e1... e2  = Residual 
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     Secara teoritis, berdasarkan landasan teori, terdapat pengaruh 

langsung  profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan, kondisi leverage 

industri, asset berwujud, dan tingkat inflasi terhadap struktur modal 

perusahaan, sedangkan pengaruh langsung dan tidak langsung profitabilitas, 

ukuran perusahaan, pertumbuhan, kondisi leverage industri , aset berwujud, 

dan tingkat inflasi terhadap nilai perusahaan tidak didukung secara teori. 

Berdasarkan telaah literatur yang telah diuraikan, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, pertumbuhan, kondisi leverage industri, aset berwujud, dan 

tingkat inflasi mempengaruhi nilai perusahaan melalui struktur modal 

perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, untuk menguji ketiga belas 

hipotesis penelitian maka dilakukan analisis jalur (path analysis). Langkah-

langkah dalam analisis jalur adalah sebagai berikut (Solimun, 2002:48) : 

Langkah Pertama: 

Merancang model berdasarkan konsep dan teori yang diturunkan 

dalam hipotesis penelitian. Berdasarkan H1, H2, H3, H4, H5, dan H6, variabel 

PROFT, SIZE, GROWTH, COND, ASSET dan INFL  berpengaruh terhadap 

MKTLEV. Sedangkan variabel VALUE dipengaruhi oleh variabel MKTLEV, 

PROFT, SIZE, GROWTH, COND, ASSET dan INFL berdasarkan hipotesis 

H7, H8, H9, H10, H11 H12, dan H13. Berdasarkan hubungan antar variabel 

secara teoritis tersebut, maka dibuat model dalam bentuk diagram path 

gambar 4.1. sebagai berikut : 
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Bagan : 4.1. Model  Diagram Path 

 

Diagram path di atas dapat dinyatakan dalam persamaan : 

MKTLEV = a1 + b1 PROFT + b2 SIZE + b3 GROWTH + b4COND + b5ASSET 

b6INFL+ e1 

 
 
VALUE  = a2 + b7MKTLEV + b8PROFT + b9SIZE + b10GROWTH + b11COND 

+ b12ASSET + b13INFL+ e2 

 
 

Atau bilamana sudah dibakukan dapat dinyatakan dalam persamaan : 

 
1.  ZMKTLEV = P1ZPROFT + P2ZSIZE + P3ZGROWTH + P4ZCOND+ 

P5ZASSET+ P6ZINFL 
 
2.  ZVALUE = P7ZMKTLEV + P8ZPROFT + P9ZSIZE + P10ZGROWT + 

P11ZCOND+ P12ZASSET + P13ZINFL 
 

 
Langkah Kedua: 

 

Pemeriksaan terhadap  asumsi- asumsi yang melandasi, yaitu: 

a. Hubungan antar variabel adalah linear dan aditif.  

b. Persamaan harus berbentuk model rekursif dengan ciri-ciri: pertama, antar 
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e1 dan e2  adalah saling bebas, kedua, antara e1 dan e2  dengan  PROFT, 

SIZE, GROWTH, COND, ASSET  dan  INFL  saling  bebas,  ketiga,  arah  

pengaruh  kausalitas variabel eksogen terhadap variabel endogen adalah 

searah. 

Langkah Ketiga: 

Langkah ketiga di dalam analisis jalur adalah pendugaan parameter 

atau penghitungan koefisien path. Penghitungan koefisien path 

menggunakan perhitungan regresi dengan variabel yang dibakukan dan 

secara parsial pada masing-masing persamaan. Metode yang digunakan 

adalah Ordinary Least Square (OLS) karena model penelitian adalah 

persamaan rekursif. Dalam analisis jalur terdapat pengaruh langsung, 

pengaruh tidak langsung dan pengaruh total. Masing-masing pengaruh 

tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pengaruh langsung MKTLEV ke VALUE   = P7 

b. Pengaruh langsung PROFT ke MKTLEV = P1  

c. Pengaruh langsung SIZE ke MKTLEV = P2 

d. Pengaruh langsung GROWTH ke MKTLEV = P3  

e. Pengaruh langsung COND ke MKTLEV = P4   

f. Pengaruh langsung ASSET ke MKTLEV = P5  

g. Pengaruh langsung INFL ke MKTLEV = P6  

h. Pengaruh tidak langsung PROFT ke VALUE melalui MKTLEV = P1 x P7  

i. Pengaruh tidak langsung SIZE ke VALUE melalui MKTLEV = P2 x P7  

j. Pengaruh tidak langsung GROWTH ke VALUE melalui MKTLEV = P3 x P7 

k. Pengaruh tidak langsung COND ke VALUE melalui MKTLEV = P4 x P7  

l. Pengaruh tidak langsung ASSET ke VALUE melalui MKTLEV = P5 x P7 
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m. Pengaruh tidak langsung INFL ke VALUE melalui LEVR = P6 x P7 

n. Pengaruh  total  adalah  penjumlahan dari  pengaruh  langsung  dan  

seluruh pengaruh tidak langsung. 

Sedangkan pengaruh kesalahan ditentukan sebagai berikut : 

 

Langkah Keempat: 

Langkah keempat di dalam analisis jalur adalah pemeriksaan validitas 

model berdasarkan dengan asumsi pada langkah kedua. Layak tidaknya 

suatu hasil analisis tergantung pada terpenuhi atau tidaknya asumsi yang 

melandasi. Validitas model di dalam analisis jalur diuji dengan menggunakan 

koefisien determinasi total. Total keragaman data yang dapat dijelaskan  oleh 

model diukur dengan : 

                                   R   
2                  2           2                2

 

m  = 1 - P e1  P e 2 … P ep 
 
 

Dalam hal ini, interpretasi terhadap R2
m sama dengan interpretasi koefisien 

determinasi (R2) pada analisis regresi 

Langkah Kelima : 

Langkah terakhir di dalam analisis jalur adalah melakukan interpretasi 

hasil analisis. Interpretasi hasil penelitian dilakukan dengan langkah: 1) 

melakukan interpretasi dengan memperhatikan validitas model, 2) 

menginterpretasi koefisien path baik untuk pengaruh langsung, pengaruh 

tidak langsung maupun pengaruh total. Bila koefisien jalur P1  dan P7  

adalah signifikan, maka H8 didukung. Bila koefisien jalur P2  dan P7  adalah 

signifikan, maka H9 didukung. Bila koefisien jalur P3  dan P7 signifikan, 
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maka H10 didukung. Bila koefisien jalur P4  dan P7 signifikan, maka H11 

didukung. Bila koefisien jalur P5  dan P7 signifikan, maka H12 didukung dan 

bila koefisien jalur P6  dan P7 signifikan, maka H13 didukung. 

4.6. Uji Statistik 

Uji statistik dalam penelitian ini meliputi analisis korelasi, dan analisis 

regresi dimana persamaan yang terbentuk telah melalui pengujian asumsi klasik. 

4.6.1. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan linear 

antara satu variabel dengan variable lainnya.  Analisis korelasi digunakan  dalam 

hubungannya dengan analisis regresi untuk mengukur ketepatan garis regresi 

dalam menjelaskan variasi nilai variabel dependen. Analisis korelasi yang 

dilakukan meliputi : 

1.   Koefisien Korelasi (R) 
 

Koefisien  korelasi  merupakan  ukuran  mengenai  derajat  (keeratan)  

hubungan antara dua variabel dan dapat digunakan untuk mengetahui arah 

hubungan antara dua variabel adalah nol sampai dengan ±1, apabila dua 

buah variabel mempunyai nilai R = ±1, maka dua buah variabel tersebut 

mempunyai hubungan yang sempurna. Menurut Young (1982 : 317) dalam 

Djarwanto  dan  Subagyo (1996:343), koefisien korelasi 0,70 sampai 1,00 

(plus atau minus) menunjukkan adanya  derajat  asosiasi  yang  tinggi.  

Koefisien  korelasi  lebih  tinggi  dari  0,4 sampai  di  bawah  0,70  

menunjukkan  hubungan  yang  substansial, apabila koefisien di atas 0,20 

sampai di bawah 0,40 menunjukkan adanya korelasi yang rendah dan 

apabila kurang dari 0,20 dapat diabaikan. 
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2.   Koefisien Determinasi (R2) 
 

Koefisien determinasi menunjukkan persentase variasi nilai variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. 

Nilai R
2   

antara 0 dan 1 (0 ≤ R
2 
≤ 1), dengan catatan semakin kecil angka R

2 

maka semakin lemah hubungan kedua variabel. 

4.6.2  Analisis Regresi 
 

Dari  hasil  koefisien  regresi  akan  diketahui  ada  tidaknya  pengaruh  

dari variabel independen, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Keputusan untuk mendukung atau menolak 

hipotesis dibuat atas dasar nilai pemerkira dari hasil observasi sampel, 

dibandingkan dengan nilai tabel pada derajat bebas tertentu. Analisis regresi 

yang dilakukan meliputi: 

1. Uji Regresi Ketepatan Model  (Uji F) 
 

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen yang 

diformulasikan dalam model penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji distribusi 

F dengan tingkat signifikansi α ≤ 0,05 yang digunakan. Ketentuannya adalah 

sebagai berikut: 

 p <  0,05, maka H0 ditolak dan HA didukung 

 
 p > 0,05, maka H0 tidak ditolak dan HA tidak didukung 

 
2. Uji Regresi Parsial (Uji t) 
 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan melihat signifikansi dari nilai 

t (t-value). Pengujian ini juga dilakukan untuk melihat keberartian dari masing-

masing variabel bebas secara terpisah terhadap variabel terikat dengan 

ketentuan, H:j = 0, berarti tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Bila H:j ≠ 0, berarti ada pengaruh variabel bebas terhadap 
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variabel terikat. Pengambilan keputusan  dilakukan  berdasarkan  tingkat 

signifikansi α  ≤ 0,05. Ketentuannya adalah sebagai berikut: 

p <  0,05, maka H0 ditolak dan HA didukung 

 
p  > 0,05, maka H0 tidak ditolak dan HA tidak didukung 

 

 
4.6.3 Uji Asumsi Klasik 
 

Model regresi berganda dengan pendekatan Ordinary Least Square 

(OLS) dapat dijadikan sebagai alat estimasi yang baik dan tidak bias bila telah 

memenuhi persyaratan Best Linear Unbiased Estimation (BLUE). Oleh karena 

itu, pelaksanaan analisis data harus memenuhi asumsi klasik. Dalam penelitian 

ini digunakan empat (4) buah pengujian asumsi klasik. 

1. Uji Normalitas 

 Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang 

kontinyu. Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal 

yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian 

merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian Kolmogorov-

Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel. Hipotesis   

dalam pengujian ini adalah:  

a. H0  = F(x) = F0(x)  dengan F(x)  adalah fungsi distribusi populasi 

yang diwakili  oleh sampel, dan F0(x) adalah fungsi distribusi suatu 

populasi  berdistribusi  normal.  

b. H1 = F(x)  ≠ F0(x) atau distribusi populasi tidak normal. 

 

Pengambilan keputusan dilakukan sebagai berikut (Santoso, 2001:392-393) : 

a. Jika probabilitas > 0,05, maka H0 tidak ditolak. 

b. Jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak 
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2. Uji Multikolinearitas 
 

    Multikolinearitas ialah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas 

diantara  satu  dengan  yang  lainnya  (Arief, 1993:23). Metode  yang  

digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas di dalam penelitian ini 

dengan menggunakan  Tolerance  (TOL)  dan  Value  Inflation  Factor  (VIF)  

(Aliman,2000:57). Rule of thumb yang digunakan sebagai pedoman jika 

VIF dari suatu  variabel melebihi 10 atau TOL kurang dari 0,1, di mana hal ini 

terjadi ketika nilai R
2 

melebihi 0,90, maka suatu variabel dikatakan 

berkorelasi sangat tinggi.  

                   1                                                    1 
VIF =                                  atau   VIF =  

                        (1 – R
2

xt)                                         Tolerance 

 
3. Uji Autokorelasi 

 
    Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota 

dari serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam time 

series) atau  ruang  (seperti  dalam data  cross  section).  Dalam konteks  

regresi,  model regresi linear klasik mengasumsikan bahwa autokorelasi 

seperti itu tidak terdapat dalam disturbance atau gangguan ui. Secara 

matematis hal tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: 

E(uIuj) = 0 i ≠ j 
 

Untuk dapat mendeteksi adanya autokorelasi dalam situasi tertentu, 

ada beberapa pengujian, antara lain adalah metode grafik dan percobaan 

Durbin- Watson. Pengujian metode Durbin-Watson adalah sebagai berikut  

(Gujarati, 1997:217-218): 

a. Lakukan regresi OLS dan dapatkan residual ei. 

b. Hitung d  dengan formula berikut: 
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I 

2

d =

2
t = N 

∑ (e1 − et −1 ) 
 t =2  

t = N 

∑ et 

t =1 

 
c. Untuk ukuran sampel tertentu dan banyaknya variabel yang 

menjelaskan tertentu, dapatkan nilai kritis dl dan du. 

d. Jika hipotesis nol (H0) adalah tidak ada korelasi serial positif, maka 

Jika : 

d < dl : menolak H0 

d > du : tidak menolak H0 

dl ≤ d ≤ 4-du : pengujian tidak meyakinkan 
 

e. Jika hipotesis nol (H0) adalah tidak ada korelasi serial negatif, maka 

jika : 

d > 4-dl : menolak H0 

d < 4-du : tidak menolak H0 

4-du ≤ d ≤ 4-dl : pengujian tidak meyakinkan 
 
 

f. Jika H0  adalah dua ujung, yaitu bahwa tidak ada serial 

autokorelasi baik positif atau negatif, maka jika: 

d < dl : menolak H0 

d < 4-dl : menolak H0 

du < d < 4-du : tidak menolak H0 

dl ≤ d ≤ du : pengujian tidak meyakinkan 

4-du ≤ d ≤ 4-dl : pengujian tidak meyakinkan 
 

 
4. Uji Heteroskedastisitas 

     Suatu  asumsi  pokok  dari  model  regresi  linear  klasik  adalah  

bahwa gangguan (disturbance) yang muncul dalam regresi adalah 

heteroskedastisitas, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang 

sama. Secara matematis asumsi ini dapat dituliskan sebagai berikut: 
 

E(u 2) = σ 2                                     
i = 1,2,3,…,N 
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Adapun  metode  yang  akan  dibahas  di  sini  yaitu  metode  Park  (Arief,  

1993:33-34). Uji Park ini dilakukan dengan cara meregresikan nilai logaritma 

kuadrat residual yang diperoleh, yaitu Lnei
2  

atas  l ogaritma variabel XI  

(LnXi). Model yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

Ln ei
2 = α0  + αi  Ln Xi + v 

 
Ada atau tidaknya heteroskedastisitas ditentukan oleh hasil uji-t koefisien  

αI.  
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Statistika Deskriptif Variabel Penelitian 

Statistika deskriptif merupakan peringkasan data dengan tujuan 

menggambarkan karakteristik variabel endogen dan eksogen yang meliputi nilai 

minimum, nilai maksimum, rata- rata (mean), dan standar deviasinya, sertai 

penghitungan nilai-nilai tersebut dapat diperoleh gambaran sampel secara garis 

besar. Hasil pengolahan statistika deskriptif disajikan pada tabel 5.1 berikut ini : 

Tabel 5.1 
Hasil Uji Statistika Deskriptif  

 

 
Variabel 

Nilai 

Minimum 

Nilai 

Maksimum 
Rata-rata 

Deviasi 

Standar 

Struktur modal 0.0217 0.8716 0.4471 0.2192 

Profitabilitas 0.0408 0.4397 0.1736 0.0814 

Ukuran perusahaan 4.8029 27.5709 12.5614 5.7095 

Pertumbuhan  -2.9053 2.8394 0.1506 0.5447 

Kondisi leverage industri 0.1911 0.6562 0.4817 0.0964 

Aset berwujud 0.0210 0.7565 0.3523 0.1841 

Tingkat inflasi 2.7800 11.0600 6.8100 3.3996 

Nilai perusahaan 0.9144 722.7083 25.5470 72.1692 

Sumber: Lampiran 1  

 
Pada tabel 5.1 di atas menjelaskan bahwa variabel struktur modal, 

memiliki nilai minimum sebesar 0,0217 dan nilai maksimum 0,8716 sedangkan 

nilai rata-rata secara keseluruhan sebesar 0,4471 dengan deviasi standar 

sebesar 0,2192. Deskripsi ini memberikan gambaran bahwa jumlah hutang 

dibanding dengan total aset pada perusahaan berkisar 44,71%. Tingginya 

leverage dapat diasosiasikan dengan tingginya agency cost of debt dan cost of 

financial distress perusahaan manufaktur di Indonesia. 

Variabel profitabilitas, memiliki nilai minimum sebesar 0,0408 dan nilai 

maksimum 0,4397, sedangkan nilai rata-rata secara keseluruhan sebesar 0,1736 
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dengan deviasi standar sebesar 0,0814. Deskripsi ini memberikan gambaran 

bahwa profitabilitas yang tercermin dalam EBITDA dibandingkan dengan total 

aset pada perusahaan yang diteliti berkisar 17,36%.  

Variabel ukuran perusahaan dianalisis dengan menggunakan nilai 

logaritma karena rentang nilai yang sangat lebar. Nilai logaritma ukuran 

perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 4,8029 dan nilai maksimum 27,5709, 

sedangkan nilai rata-rata sebesar 12,5614 dengan standar deviasi sebesar 

5,7095. Deskripsi ini menggambarkan bahwa variasi ukuran perusahaan yang 

diteliti adalah sangat variatif.  

Variabel pertumbuhan memiliki nilai minimum sebesar -2,9053 dan nilai 

maksimum 2,8394, sedangkan nilai rata-rata sebesar 0,1506 dengan standar 

deviasi sebesar 0,5447. Hasil ini menggambarkan bahwa selama periode 2007 – 

2009 pertumbuhan perubahan ada yang negatif dan positif.  Deskripsi nilai rata-

rata yang bernilai 0,1506 menggambarkan bahwa pertumbuhan cenderung naik. 

 Variabel kondisi leverage Industri dihitung dari nilai median book leverage 

setiap grup industri per tahun. Nilai kondisi leverage industri memiliki nilai 

minimum sebesar 0,1911 dan nilai maksimum 0.6562 sedangkan nilai rata-rata 

secara keseluruhan sebesar 0,4817 dengan standar deviasi sebesar 0,0964. 

Rentang nilai yang sangat lebar ini memberikan kondisi leverage pada berbagai 

kelompok industri adalah cukup berbeda.  

Variabel aset berwujud memiliki nilai minimum sebesar 0,0210 dan nilai 

maksimum 0,7565, sedangkan nilai rata-rata sebesar 0,3523 dengan standar 

deviasi sebesar 0,1841. Deskripsi nilai rata-rata yang bernilai 0,3523 

menggambarkan bahwa aset berwujud yang dimiliki perusahaan yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia berkisar 35,23 %. 
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 Variabel tingkat inflasi memiliki nilai minimum sebesar 2,78 dan nilai 

maksimum 11,06, sedangkan nilai rata-rata sebesar 6,81 dengan standar deviasi 

sebesar 3,3996. Selama 3 (tiga) periode penelitan tahun 2007 – 2009, inflasi 

sangat fluktuatif, tahun 2007 inflasi 6,59% lalu naik menjadi 11,06% di tahun 2008 

dan turun menjadi 2,78% di tahun 2009.  

Variabel nilai perusahaan diukur memiliki nilai minimum sebesar 0,9144 

dan nilai maksimum 722.7083 sedangkan nilai rata-rata secara keseluruhan 

sebesar 25,5470 dengan standar deviasi sebesar 72,1692. Rentang nilai yang 

sangat lebar ini memberikan saran bahwa untuk analisis data akan menggunakan 

nilai logaritmanya.  

5.2. Pemeriksaan Asumsi Analisis Jalur 

Penaksiran koefisien jalur pada analisis ini menggunakan metode kuadrat 

terkecil (ordinary least square). Penerapan metode ini akan menghasilkan sebuah 

penaksiran yang baik jika seluruh asumsi yang berlaku dalam analisis bisa 

terpenuhi. Berikut merupakan penjelasan hasil pengujian asumsi dalam analisis 

jalur tersebut. 

5.2.1. Uji Normalitas Nilai Residual 

Pembuktian bahwa nilai residual (error) menyebar normal merupakan 

salah satu indikasi persamaan regresi yang diperoleh adalah baik. Pembuktian 

kenormalan nilai residual dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov, yaitu dengan memperhatikan hasil nilai signifikansi (sig.Z) yang ada 

apakah lebih besar dari nilai α = 5%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi (sig.Z) pada persamaan pertama dan kedua secara berurutan adalah 

55,2% dan 5,5% kedua nilai ini  lebih besar dari nilai α = 5% yang berarti asumsi 

normalitas terpenuhi. Untuk lebih jelasnya hasil uji normalitas tersebut dapat 

disajikan pada tabel 5.2. berikut dibawah ini. 
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Tabel 5.2 
Hasil Pemeriksaan Asumsi Kenormalan Nilai Residual 

 
Persamaan Nilai Z Sig.Z Kesimpulan 

Pertama 0,795 0,552 Normalitas terpenuhi 

Kedua 1,339 0,055 Normalitas terpenuhi 

 Sumber: Lampiran 2 dan 4  
 
5.2.2. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi didefinisikan sebagai terjadinya korelasi di antara data 

pengamatan. Konsekuensi dari adanya autokorelasi adalah model regresi yang 

dihasilkan tidak dapat dipergunakan untuk menaksir nilai variabel endogen pada 

nilai variabel independen tertentu. Untuk melihat apakah terdapat autokorelasi 

atau tidak, dapat digunakan Uji Durbin-Watson. Hasil uji tersebut disajikan dalam 

tabel 5.3 dibawah ini. 

Tabel 5.3 
Hasil Pemeriksaan Asumsi Tidak Terjadi Autokorelasi 

 

Persamaan Nilai Uji Durbin- Watson Kesimpulan 

Pertama 1,879 Tidak terjadi autokorelasi 

Kedua 2,046 Tidak terjadi autokorelasi 

Sumber: Lampiran 2 dan 4  

Dari hasil analisis diperoleh nilai uji Durbin Watson sebesar 1,859 

untuk persamaan pertama dan 2,046 untuk persamaan kedua. Suatu persamaan 

regresi dikatakan telah memenuhi asumsi tidak terjadi autokorelasi bila nilai Uji 

Durbin-Watson (DW) mendekati dua atau berada diantara dU dan (4 - dU). Nilai  

statistik Durbin-Watson dU pada persamaan pertama dengan n = 108 dan k = 6 

adalah sebesar 1,803, dan untuk persamaan kedua dengan k = 7 adalah 1,826. 

Karena DW = 1,879 berada pada  1,803  < DW < 2,197 untuk persamaan 

pertama dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada data pengamatan. 

Pada persamaan kedua , nilai DW = 2,046 berada pada 1,826 < DW < 2,174, 
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jadi dapat disimpulkan bahwa hasil uji Durbin-Watson memutuskan tidak terdapat 

autokorelasi pada pengamatan. 

5.2.3. Uji Multikolinearitas 

Hasil pemeriksaan multikoliniearitas pada persamaan pertama dan kedua 

disajikan pada tabel 5.4. Hasil pemeriksaan terhadap asumsi tidak terjadi 

multikoliniear dilakukan dengan menghitung nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

pada variabel bebas. Sebuah variabel bebas akan dianggap memiliki 

multikoliniearitas yang tinggi dengan satu atau beberapa variabel bebas lainnya 

jika nilai VIF > 10 atau Tolerance < 0,1. Dari hasil perhitungan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa baik pada persamaan pertama maupun persamaan kedua dari 

data tidak terjadi multikoliniearitas karena seluruh nilai VIF yang didapat adalah < 

10 dan Tolerance > 0,1. 

Tabel 5.4 
Hasil Pemeriksaan Multikoliniearitas 

 

Persamaan Variabel Tolerance VIF Kesimpulan 

Pertama 

Profitabilitas 0,968 1,033 Tidak terjadi multikolinieritas 

Ukuran perusahaan 0,959 1,043 Tidak terjadi multikolinieritas 

Pertumbuhan 0,977 1,024 Tidak terjadi multikolinieritas 

Kondisi leverage 
industri 

0,959 1,043 Tidak terjadi multikolinieritas 

Aset berwujud 0,985 1,016 Tidak terjadi multikolinieritas 

Tingkat inflasi 0,967 1,034 Tidak terjadi multikolinieritas 

Kedua 

Profitabilitas 0,635 1,575 Tidak terjadi multikolinieritas 

Ukuran perusahaan 0,837 1,195 Tidak terjadi multikolinieritas 

Pertumbuhan 0,927 1,079 Tidak terjadi multikolinieritas 

Kondisi leverage 
industri 

0,868 1,152 Tidak terjadi multikolinieritas 

Aset berwujud 0,932 1,073 Tidak terjadi multikolinieritas 

Tingkat inflasi 0,966 1,035 Tidak terjadi multikolinieritas 

Struktur modal 0,197 2,013 Tidak terjadi multikolinieritas 
Sumber: Lampiran 2 dan 4  

 
5.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

Asumsi selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap tidak terjadinya 

heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas akan mengakibatkan penaksiran 

koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien.  Hasil penaksiran akan menjadi 
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kurang dari semestinya. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu 

asumsi dasar analisis jalur, yaitu bahwa variasi residual adalah sama untuk 

semua pengamatan atau disebut homoskedastisitas. Prosedur uji yang digunakan 

untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas adalah dengan uji Park. Uji Park 

dilakukan dengan meregresikan nilai logaritma kuadrat residual terhadap seluruh 

nilai logaritma variabel bebas. Jika nilai signifikansi pada hasil uji-t (sig.t) terhadap 

koefisien regresi lebih besar dari nilai α = 5%  maka dapat dikatakan bahwa tidak 

terjadi gejala heteroskedastisitas pada nilai residual.  

Tabel 5.5 
Hasil Pemeriksaan Heteroskedastisitas 

 

Persamaan Variabel Koefisien p-value Kesimpulan 

Pertama 

Profitabilitas 1,125 0,069 
Tidak terjadi 
heteroskedastisitas 

Ukuran 
perusahaan 

0,066 0,930 
Tidak terjadi 
heteroskedastisitas 

Pertumbuhan 0,153 0,572 
Tidak terjadi 
heteroskedastisitas 

Kondisi leverage 
industri 

1,869 0,130 
Tidak terjadi 
heteroskedastisitas 

Aset berwujud - 0,307 0,527 
Tidak terjadi 
heteroskedastisitas 

Inflasi - 0,420 0,502 
Tidak terjadi 
heteroskedastisitas 

Kedua 

Profitabilitas - 0,077 0,910 
Tidak terjadi 
heteroskedastisitas 

Ukuran 
perusahaan 

- 1,050 0,150 
Tidak terjadi 
heteroskedastisitas 

Pertumbuhan  - 0,544 0,058 
Tidak terjadi 
heteroskedastisitas 

Kondisi leverage 
industri 

1,757 0,141 
Tidak terjadi 
heteroskedastisitas 

Aset berwujud - 0,547 0,229 
Tidak terjadi 
heteroskedastisitas 

Tingkat inflasi 0,060 0,920 
Tidak terjadi 
heteroskedastisitas 

Struktur modal - 0,826 0,234 
Tidak terjadi 
heteroskedastisitas 

Sumber: Lampiran 2 dan 4  

 

Dari hasil pengujian yang ditunjukkan tabel 5.5 dapat ditarik kesimpulan 

bahwa asumsi tidak terjadi heteroskedastisitas baik pada persamaan pertama 

maupun kedua. 
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5.3. Hasil Analisis Jalur 

5.3.1 Estimasi Koefisien Jalur Terhadap Struktur Modal Perusahaan 

Pendugaan   koefisien   jalur   yang   menunjukkan   pengaruh   dari   

variabel profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, kondisi 

leverage industri, aset berwujud dan tingkat Inflasi terhadap struktur modal 

dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Koefisien jalur 

diperoleh dari hasil koefisien regresi yang distandarkan (beta). Uraian hasil 

analisis regresi disajikan dalam tabel 5.6. 

Tabel 5.6 
Hasil Uji  Pengaruh Profitabilitas,  Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan,  

Kondisi Leverage Industri, Aset berwujud, Tingkat Inflasi Terhadap Struktur 
Modal Perusahaan 

 

Variabel Beta t-value p-value Hasil 

Profitabilitas - 0,519 -7.280 0,000 Negatif dan signifikan 

Ukuran 
perusahaan 

- 0,275 -3.846 0,000 Negatif dan signifikan 

Pertumbuhan - 0,166 -2.334 0,022 Negatif dan signifikan 

Tingkat leverage 
industri 

0,233 3.250 0,002 Positif dan signifikan 

Aset berwujud - 0,169 -2389 0,019 Negatif dan signifikan 

Tingkat inflasi 0,015 0.211 0,833 Positif dan tidak signifikan 

Koefisien  Determinasi (R
2
) = 50.3% 

Sumber: Lampiran 3  

Berdasarkan hasil analisis regresi pada pengujian pengaruh secara 

simultan dari profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, kondisi 

leverage industri, aset berwujud dan tingkat inflasi terhadap struktur modal, 

diperoleh koefisien determinasi sebesar 50,3%. Hasil uji ini menjelaskan bahwa 

persamaan regresi yang diperoleh adalah signifikan untuk menjelaskan pengaruh 

secara bersama-sama antara profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, ukuran 

perusahaan, kondisi leverage industri, aset berwujud, dan tingkat inflasi terhadap 

struktur modal  perusahaan, dengan kontribusi sebesar 50,3%. 
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Pengaruh secara parsial dari variabel profitabilitas terhadap struktur modal 

perusahaan dilakukan dengan uji-t. Hasil uji-t untuk koefisien jalur ini adalah 

signifikan (p-value < 0,05). Profitabilitas dengan koefisien jalur sebesar -0,519 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Hal ini 

terbukti nilai p-value  = 0,000 yang lebih kecil dari α = 5%, maka secara statistik 

koefisien jalur dari profiitabilitas terhadap struktur modal perusahaan adalah 

signifikan. Hasil ini menjelaskan bahwa keragaman struktur modal perusahaan 

dapat dijelaskan oleh profitabilitas. 

Pengaruh secara parsial dari variabel ukuran perusahaan terhadap 

strukutur modal perusahaan dilakukan dengan uji-t. Hasil uji-t untuk koefisien jalur 

ini adalah signifikan (p-value < 0,05). Ukuran perusahaan dengan koefisien jalur 

sebesar -0,275 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap leverage 

perusahaan. Hal ini terbukti dari nilai p-value  = 0,000 yang lebih kecil dari α = 5%, 

maka secara statistik koefisien jalur dari ukuran perusahaan terhadap struktur 

modal perusahaan adalah signifikan. Hasil ini menjelaskan bahwa keragaman 

struktur modal perusahaan dapat dijelaskan oleh ukuran perusahaan. 

Pengaruh secara parsial dari variabel pertumbuhan perusahaan terhadap 

struktur modal perusahaan dilakukan dengan uji-t. Hasil uji-t untuk koefisien jalur 

ini adalah signifikan (p-value < 0,05). Pertumbuhan perusahaan dengan koefisien 

jalur sebesar -0,166 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal 

perusahaan. Hal ini terbukti dari nilai p-value = 0,022 yang lebih kecil dari α = 

5%, maka secara statistik koefisien jalur dari pertumbuhan terhadap struktur 

modal perusahaan adalah signifikan. Hasil ini menjelaskan bahwa keragaman 

struktur modal perusahaan dapat dijelaskan oleh pertumbuhan. 

Pengaruh secara parsial dari variabel kondisi leverage industri terhadap 

struktur modal perusahaan dilakukan dengan uji-t. Hasil uji-t untuk koefisien jalur 
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ini adalah signifikan (p-value < 0,05). Kondisi leverage industri dengan koefisien 

jalur sebesar 0,233 berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal 

perusahaan. Hal ini terbukti dari nilai p-value = 0,002 yang lebih kecil dari α = 5%, 

maka secara statistik koefisien jalur dari kondisi leverage industri terhadap 

struktur modal perusahaan adalah signifikan. Hasil ini menjelaskan bahwa 

keragaman struktur modal perusahaan dapat dijelaskan oleh kondisi leverage 

industri. 

Pengaruh secara parsial dari variabel aset berwujud terhadap struktur 

modal perusahaan dilakukan dengan uji-t. Hasil uji-t untuk koefisien jalur ini 

adalah signifikan (p-value < 0,05). Aset berwujud dengan koefisien jalur sebesar -

0,169 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan. 

Hal ini terbukti dari nilai p-value  = 0,019 yang lebih kecil dari α = 5%, maka 

secara statistik koefisien jalur dari aset berwujud terhadap struktur modal 

perusahaan adalah signifikan. Hasil ini menjelaskan bahwa keragaman struktur 

modal perusahaan dapat dijelaskan oleh aset berwujud. 

Pengaruh secara parsial dari variabel tingkat inflasi terhadap struktur 

modal perusahaan dilakukan dengan uji-t. Hasil uji-t untuk koefisien jalur ini 

adalah tidak signifikan (p-value > 0,05). Tingkat inflasi dengan koefisien jalur 

sebesar 0,015 berpengaruh tidak signifikan terhadap struktur modal  perusahaan. 

Hal ini terbukti dari nilai p-value  = 0,833 yang lebih besar dari α = 5%, maka 

secara statistik koefisien jalur dari tingkat inflasi terhadap struktur modal 

perusahaan adalah tidak signifikan. Hasil ini menjelaskan bahwa keragaman 

struktur modal  perusahaan tidak dapat dijelaskan oleh tingkat inflasi. 

5.3.2  Estimasi Koefisien Jalur Terhadap Nilai Perusahaan 

Pendugaan koefisien jalur yang menunjukkan pengaruh dari variabel, 
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profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, kondisi leverage 

industri, aset berwujud, tingkat inflasi dan struktur modal perusahaan terhadap 

nilai perusahaan dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Koefisien jalur diperoleh dari hasil koefisien regresi yang distandarkan (beta). 

Uraian hasil analisis regresi disajikan dalam tabel 5.7. 

Tabel 5.7 
Hasil Uji Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran 

Perusahaan, Kondisi Leverage Industri, Aset Berwujud, Tingkat Inflasi dan 
Struktur Modal Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan 

 

Variabel Beta t-value p-value Hasil 

Profitabilitas - 0,575 -6.172 0,000 Negatif dan signifikan 

Ukuran 
perusahaan 

- 0,049 -0.607 0,545 
Negatif dan tidak 
signifikan 

Pertumbuhan 0,162 2.096 0,039 Positif dan signifikan 

Kondisi leverage 
industry 

0,171 2.144 0,034 Positif dan signifikan 

Aset berwujud 0,187 2.426 0,017 Positif  dan signifikan 

Tingkat inflasi 
0,147 1.968 0,052 

Positif dan tidak 
signifikan 

Struktur modal - 0,653 -6.205 0,000 Negatif  dan signifikan 

Koefisien  Determinasi (R
2
) = 44,9% 

Sumber: Lampiran 5  
 

Berdasarkan hasil analisis regresi pada pengujian pengaruh secara simultan 

dari profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, kondisi leverage 

industri, aset berwujud, tingkat inflasi, dan struktur modal perusahaan terhadap 

nilai perusahaan, diperoleh koefisien determinasi sebesar 44,9%. Hasil uji ini 

menjelaskan bahwa persamaan regresi yang diperoleh adalah signifikan untuk 

menjelaskan pengaruh secara bersama-sama antara profitabilitas, pertumbuhan 

perusahaan, ukuran perusahaan, kondisi leverage industri, tingkat inflasi dan 

struktur modal perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan kontribusi sebesar 

44,9%.  

Pengaruh secara parsial dari profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

dilakukan dengan uji-t. Hasil uji-t untuk koefisien jalur ini adalah signifikan (p-value 
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< 0,05). Profitabilitas dengan koefisien jalur sebesar -0,575 berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap  nilai perusahaan. Hal ini terbukti dari nilai p-value  = 

0,000 yang lebih kecil dari α = 5%, maka secara statistik koefisien jalur dari 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan adalah signifikan. Hasil ini menjelaskan 

bahwa keragaman nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh profitabilitas. 

Pengaruh secara parsial dari variabel ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan dilakukan dengan uji-t. Hasil uji-t untuk koefisien jalur ini adalah tidak 

signifikan (p-value > 0,05). Ukuran perusahaan dengan koefisien jalur sebesar -

0,049 berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini terbukti dari 

nilai p-value = 0,545 yang lebih besar dari α = 5%, maka secara statistik koefisien 

jalur dari ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan adalah tidak signifikan. 

Hasil ini menjelaskan bahwa keragaman nilai perusahaan tidak dapat dijelaskan 

oleh ukuran perusahaan. 

Pengaruh secara parsial dari variabel pertumbuhan perusahaan terhadap 

nilai perusahaan dilakukan dengan uji-t. Hasil uji-t untuk koefisien jalur ini adalah 

signifikan (p-value < 0,05). Pertumbuhan perusahaan dengan koefisien jalur 

sebesar 0,162 berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal 

ini terbukti nilai p-value  = 0,039 yang lebih kecil dari α = 5%, maka secara 

statistik koefisien jalur dari pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan 

adalah signifikan. Hasil ini menjelaskan bahwa keragaman nilai perusahaan dapat 

dijelaskan oleh pertumbuhan perusahaan. 

Pengaruh secara parsial dari variabel kondisi leverage industri terhadap 

nilai perusahaan dilakukan dengan uji-t. Hasil uji-t untuk koefisien jalur ini adalah 

signifikan (p-value < 0,05). Kondisi leverage industri dengan koefisien jalur 

sebesar 0,171 berpengaruh positif dan signifikan terhadap  nilai perusahaan. Hal 
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ini terbukti dari nilai p-value  = 0,034 yang lebih kecil dari α = 5%, maka secara 

statistik koefisien jalur dari kondisi leverage industri terhadap nilai perusahaan 

adalah signifikan. Hasil ini menjelaskan bahwa keragaman nilai perusahaan dapat 

dijelaskan oleh kondisi leverage industri. 

Pengaruh secara parsial dari variabel aset berwujud terhadap nilai 

perusahaan dilakukan dengan uji-t. Hasil uji-t untuk koefisien jalur ini adalah 

signifikan (p-value < 0,05). Aset berwujud dengan koefisien jalur sebesar 0,187 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap  nilai perusahaan. Hal ini terbukti dari 

nilai p-value = 0,017 yang lebih kecil dari α = 5%, maka secara statistik koefisien 

jalur dari aset berwujud terhadap nilai perusahaan adalah signifikan. Hasil ini 

menjelaskan bahwa keragaman nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh aset 

berwujud. 

Pengaruh secara parsial dari variabel tingkat inflasi terhadap nilai 

perusahaan dilakukan dengan uji-t. Hasil uji-t untuk koefisien jalur ini adalah tidak 

signifikan (p-value > 0,05). Tingkat inflasi dengan koefisien jalur sebesar 0,149 

berpengaruh tidak signifikan terhadap  nilai perusahaan . Hal ini terbukti dari nilai 

p-value  = 0,052 yang lebih besar dari α = 5%, maka secara statistik koefisien 

jalur dari tingkat inflasi terhadap nilai perusahaan adalah tidak signifikan. Hasil ini 

menjelaskan bahwa keragaman nilai perusahaan tidak dapat dijelaskan oleh 

tingkat inflasi. 

Pengaruh secara parsial dari variabel struktur modal perusahaan terhadap 

nilai perusahaan dilakukan dengan uji-t. Hasil uji-t untuk koefisien jalur ini adalah 

signifikan (p-value < 0,05). Struktur modal perusahaan dengan koefisien jalur 

sebesar -0,653 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap  nilai perusahaan. 

Hal ini terbukti dari nilai p-value  = 0,000 yang lebih kecil dari α = 5%, maka 
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secara statistik koefisien jalur dari struktur modal perusahaan terhadap nilai 

perusahaan adalah signifikan. Hasil ini menjelaskan bahwa keragaman nilai 

perusahaan dapat dijelaskan oleh struktur modal perusahaan. 

Pendugaan terhadap seluruh koefisien jalur yang dimodelkan pada 

penelitian ini dapat diringkas pada tabel 5.8. 

Tabel 5.8 
Ringkasan Hasil Uji Koefisien Jalur 

 

Variabel Endogen Variabel Eksogen Beta t-value p-value 

Struktur modal Profitabilitas - 0,519 -7.280 0,000 

Ukuran perusahaan - 0,275 -3.846 0,000 

Pertumbuhan - 0,166 -2.334 0,022 

Kondisi leverage 
industri 

0,233 3.250 0,002 

Aset berwujud - 0,169 -2.389 0,019 

Tingkat inflasi  0,015 0.211 0,833 

Nilai perusahaan Profitabilitas - 0,575 -6.172 0,000 

Ukuran perusahaan - 0,049 -0.607 0,545 

Pertumbuhan 0,162 2.096 0,039 

Kondisi leverage 
industri 

0,171 2.144 0,034 

Aset berwujud 0,187 2.426 0,017 

Inflasi 0,147 1.968 0,052 

Struktur modal -0,653 -6.205 0,000 
Sumber: Lampiran 3 dan 5    

 
Tabel 5.8 di atas menjelaskan bahwa dari ketigabelas jalur pada model 

hipotesis tidak seluruhnya signifikan. Peran dominan terhadap struktur modal 

perusahaan bersumber dari profitabilitas, sedangkan terhadap nilai perusahaan 

pengaruh dominan bersumber dari struktur modal perusahaan. Secara khusus 

kedua jalur dominan ini menjadi menarik karena menjadi penentu tingginya 

struktur modal perusahaan dan nilai perusahaan. Untuk lebih jelasnya hasil 

analisis jalur secara keseluruhan dapat disajikan pada gambar 5.1 sebagai berikut 

:. 
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Gambar  : 5.1 Diagram Path : Nilai Koefisien Beta dan Nilai Signifikansi 

 

 
 

5.3.3 Ketepatan Model  

Ketepatan model hipotesis dari data penelitian diukur dari hubungan dua 

koefisien determinasi (R2) di kedua persamaan. Pada persamaan pertama 

diperoleh nilai R2
1 sebesar 0,503 dan R2

2 sebesar 0,449  pada persamaan kedua.  

Hasil ketepatan model adalah : 

R2model  = 1 - (1 - R2
1) (1 - R2

2) 

     = 1 – (1 – 0,503)(1 – 0,449) 

     = 1 – 0,274 

     = 0,726 atau 72,6% 

Hasil perhitungan ketepatan model sebesar 72,6% menerangkan bahwa 

kontribusi model untuk menjelaskan hubungan struktural dari kedelapan variabel 

yang diteliti adalah sebesar 72,6% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak terlibat dalam model. 
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5.3.4  Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total  

Gambar analisis jalur 5.1 sebelumnya menerangkan besar koefisien jalur 

pada setiap hubungan dua variabel. Pengaruh langsung terhadap struktur modal 

perusahaan berasal dari profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan, kondisi leverage industri, aset berwujud dan tingkat inflasi. Kemudian 

terdapat juga pengaruh langsung dari profitabilitas, ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, kondisi leverage industri, aset berwujud, tingkat inflasi 

dan struktur modal perusahaan ke nilai perusahaan, sehingga terdapat pengaruh 

tidak langsung dari variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan, kondisi leverage industri, aset berwujud dan tingkat inflasi terhadap 

nilai perusahaan melalui struktur modal  perusahaan.  

Tabel 5.9 
Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total 

 

Variabel 
Eksogen 

Variabel 
Endogen 

Pengaruh 
Langsung 

Pengaruh Tidak 
Langsung 

 
Pengaruh 

Total 

Profitabilitas Struktur modal -0.519 -  

Ukuran 
perusahaan 

Struktur modal -0.275 - 
 

Pertumbuhan Struktur modal -0.166 -  

Kondisi leverage 
industri 

Struktur modal 0.233 - 
 

Aset berwujud Struktur modal -0.169 -  

Tingkat inflasi Struktur modal 0.015 -  

Struktur modal Nilai perusahaan -0.653 -  

Profitabilitas Nilai perusahaan -0.575 -0.519x-0.653=0,339 -0,180 

Ukuran 
perusahaan 

Nilai perusahaan -0.049 -0.275 x-0.653=0,180 -0.095 

Pertumbuhan Nilai perusahaan 0.162 -0.166 x-0.653=0,108 -0,058 

Kondisi leverage 
industri 

Nilai perusahaan 0.171 0.233 x-0.653=-0,152 0,019 

Aset berwujud Nilai perusahaan 0.187 -0.169 x-0.653=0,110  0,297 

Tingkat inflasi Nilai perusahaan 0.149 0.015 x-0.653=-0,010 0,005 

Sumber: Lampiran 3 dan 5  
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Tabel 5.9 menerangkan bahwa pengaruh langsung yang paling kuat 

bersumber dari struktur modal perusahaan ke nilai perusahaan dengan koefisien  

-0,653. Hasil analisis inii menerangkan stimulasi struktur modal perusahaan yang 

tinggi akan menghambat nilai perusahaan untuk menjadi lebih tinggi, sedangkan 

struktur modal perusahaan sangat tergantung pada profitabilitas, sehingga 

profitabilitas juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap nilai perusahaan 

melalui struktur modal perusahaan artinya dalam jangka panjang profitabilitas  

yang tinggi bisa menekan struktur modal perusahaan sehingga bisa 

meningkatkan nilai perusahaan. 

5.4 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah hasil pengolahan data 

sampel dapat diterapkan untuk populasi. Analisis jalur digunakan untuk 

mengestimasikan hubungan kausal antara sejumlah variabel dan hirarki 

kedudukan masing-masing variabel dalam serangkaian jalur-jalur hubungan 

kausal. Dasar untuk menjawab permasalahan mengenai  pengaruh  antara  

variabel digunakan hasil perhitungan dengan metode regresi dan sekaligus untuk 

pengujian hipotesis, sedangkan koefisien jalur dilihat dari koefisien beta 

(kooefisien yang distandarisasi). 

Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian hipotesis digunakan nilai 

signifikansi (p-value) dengan kriteria apabila p-value > 0,05, maka H0 tidak ditolak 

atau HA tidak  didukung,  artinya  koefisien  jalur  yang  diperoleh  adalah  tidak  

signifikan. Apabila p-value < 0,05 maka H0 ditolak atau HA didukung, artinya 

koefisien jalur yang diperoleh adalah signifikan. 

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap struktur modal perusahaan. Hasil uji-t terhadap koefisien jalur pada 

hubungan ini sebesar -0,519 adalah signifikan (p-value = 0,000), sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa data penelitian mendukung hipotesis H1 bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap struktur modal  perusahaan. 

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan Hasil uji-t terhadap koefisien 

jalur pada hubungan ini sebesar -0,275 adalah signifikan (p-value = 0,004), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian mendukung hipotesis H2 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. 

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Hasil uji-t terhadap koefisien 

jalur pada hubungan ini sebesar -0,166 adalah signifikan (p-value = 0,022), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian mendukung hipotesis H3 

bahwa pertumbuhan berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. 

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kondisi leverage industri 

berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Hasil uji-t terhadap koefisien 

jalur sebesar 0,233 adalah signifikan (p-value = 0,002), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data penelitian mendukung hipotesis H4 bahwa kondisi 

leverage industri berpengaruh dengan struktur modal perusahaan.  

Hipotesis kelima yang menyatakan bahwa aset berwujud berpengaruh 

terhadap struktur modal perusahaan. Hipotesis H5 menyatakan bahwa aset 

berwujud berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Hasil uji-t terhadap 

koefisien jalur pada hubungan ini sebesar -0,169 adalah signifikan (p-value = 

0,019), sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian mendukung hipotesis 

H5 bahwa aset berwujud berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan.  

Hipotesis keenam yang menyatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh 

terhadap struktur modal perusahaan. Hasil uji-t terhadap koefisien jalur pada 

hubungan ini sebesar 0,015 adalah tidak signifikan (p-value = 0,833), sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak mendukung hipotesis H6 bahwa 

tingkat inflasi  berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. 

Hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa struktur modal perusahaan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil uji-t terhadap koefisien jalur 

sebesar -0,653  adalah signifikan (p-value = 0,000), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data penelitian mendukung hipotesis H7 bahwa struktur modall 

berpengaruh  terhadap nilai perusahaan.  

 Hipotesis  kedelapan  yang  menyatakan  bahwa  profitabilitas  melalui 

struktur modal perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengujian 

hipotesis ini berhubungan dengan hasil uji pada dua jalur yaitu (1) profitabilitas ke 

struktur modal seperti pada H1 dan (2) dari struktur modal ke nilai perusahaan 

seperti pada H7. Hasil uji-t terhadap koefisien jalur pertama sebesar -0,519 

adalah signifikan (p-value = 0,000), sedangkan hasil uji-t terhadap koefisien jalur 

kedua sebesar -0,653 adalah signifikan (p-value = 0,000), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data penelitian mendukung hipotesis H8 bahwa profitabilitas 

melalui struktur modal  berpengaruh  terhadap nilai perusahaan. 

Hipotesis kesembilan yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

melalui struktur modal perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Pengujian hipotesis ini berhubungan dengan hasil uji pada dua jalur yaitu (1) 

ukuran perusahaan ke struktur modal seperti pada H2 dan (2) dari struktur modall 

ke nilai perusahaan seperti pada H7. Hasil uji-t terhadap koefisien jalur pertama 

sebesar -0,275 adalah signifikan (p-value = 0,000), sedangkan hasil uji-t terhadap 

koefisien jalur kedua sebesar -0,653 adalah signifikan (p-value = 0,000), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data penelitian mendukung hipotesis H9 bahwa ukuran 

perusahaan melalui struktur modal  berpengaruh  terhadap nilai perusahaan.  

Hipotesis kesepuluh yang menyatakan bahwa  pertumbuhan perusahaan 
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melalui struktur modal perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Pengujian hipotesis ini berhubungan dengan hasil uji pada dua jalur yaitu (1) 

pertumbuhan ke struktur modal seperti pada H3  dan (2) dari struktur modal ke 

nilai perusahaan seperti pada H7. Hasil uji-t terhadap koefisien jalur pertama 

sebesar -0,166 adalah signifikan (p-value = 0,022), sedangkan hasil uji-t 

terhadap koefisien jalur kedua sebesar -0,653 adalah signifikan (p-value = 

0,000), sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian mendukung hipotesis 

H10 bahwa pertumbuhan melalui struktur modal berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Hipotesis kesebelas yang menyatakan kondisi leverage industri melalui 

struktur modal perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengujian 

hipotesis ini berhubungan dengan hasil uji pada dua jalur yaitu (1) kondisi 

leverage industri  ke struktur modal seperti pada H4  dan (2) dari struktur modal 

ke nilai perusahaan seperti pada H7. Hasil uji-t terhadap koefisien jalur pertama 

sebesar 0,233 adalah signifikan (p-value = 0,002), sedangkan hasil uji-t terhadap 

koefisien jalur kedua sebesar -0,653 adalah signifikan (p-value = 0,000), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian mendukung hipotesis H11 

bahwa kondisi leverage industri  melalui struktur modal berpengaruh  terhadap 

nilai perusahaan. 

Hipotesis keduabelas yang menyatakan aset berwujud melalui struktur 

modal perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengujian hipotesis 

ini berhubungan dengan hasil uji pada dua jalur yaitu (1) aset berwujud  ke 

struktur modal seperti pada H5  dan (2) dari struktur modal ke nilai perusahaan 

seperti pada H7. Hasil uji-t terhadap koefisien jalur pertama sebesar -0,169 

adalah signifikan (p-value = 0,019), sedangkan hasil uji-t terhadap koefisien jalur 

kedua sebesar -0,653 adalah signifikan (p-value = 0,000), sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa data penelitian mendukung hipotesis H12 bahwa aset 

berwujud  melalui struktur modal  berpengaruh  terhadap nilai perusahaan. 

Hipotesis ketigabelas yang menyatakan tingkat inflasi melalui struktur 

modal  perusahaan. Pengujian hipotesis ini berhubungan dengan hasil uji pada 

dua jalur yaitu (1) tingkat inflasi ke struktur modal seperti pada H6 dan (2) dari 

struktur modal ke nilai perusahaan seperti pada H7. Hasil uji-t terhadap koefisien 

jalur pertama sebesar 0,015 adalah tidak signifikan (p-value = 0,833), sedangkan 

hasil uji-t terhadap koefisien jalur kedua sebesar -0,653 adalah signifikan (p-value 

= 0,000), sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak mendukung 

hipotesis H13 bahwa tingkat inflasi melalui struktur modal  berpengaruh  terhadap 

nilai perusahaan. 

5.5.   Pembahasan 

5.5.1 Pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal perusahaan 

Profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. Hasil ini sesuai dengan 

prediksi H1 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap  struktur 

modal perusahaan  dan konsisten  dengan  hasil  penelitian  Titman dan Wessel 

(1988), Mayangsari (2001), Sudarma (2004), Mas’ud (2008), Darminto (2008), 

Frank dan Goyal (2009), dan Gurcharan (2010). 

Arah profitabilitas negatif. Arah negatif mengindikasikan bahwa pada 

tingkat profitabilitas rendah, perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai 

operasional, sebaliknya pada tingkat profitabilitas tinggi, perusahaan mengurangi 

penggunaan hutang. Hal ini disebabkan perusahaan mengalokasikan sebagian 

besar keuntungan pada laba ditahan sehingga mengandalkan sumber internal 

dan mengurangi proporsi hutang dalam struktur modal. Berkurangnya proporsi 

hutang karena semakin besarnya laba ditahan perusahaan dapat mempengaruhi 

hubungan keagenan perusahaan dengan kreditor, dan pada akhirnya dapat 
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mengurangi biaya kegenan. Temuan ini konsisten dengan teori pecking order 

yang dikemukakan oleh Myers dan Majluf (1984) dimana perusahaan cenderung 

memperbesar tingkat laba ditahan dan mengurangi proporsi hutang dalam 

struktur modalnya.   

5.5.2 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal perusahaan 

Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. Hasil ini sesuai 

dengan prediksi H2 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh  

terhadap struktur modal perusahaan dan konsisten dengan hasil penelitian 

Titman dan Wessel (1998), Harris dan Raviv (1991), Mayangsari (2001), Sudarma 

(2004), Mas’ud (2008), Darminto (2008), Ramlall (2009), serta Frank dan Goyal 

(2009).  

Arah ukuran perusahaan negatif. Arah negatif mengindikasikan bahwa 

pada tingkat ukuran perusahaan berarti semakin besar perusahaan, terdapat 

kecenderungan berkurangnya proporsi hutang dalam struktur modal perusahaan. 

Kebijakan struktur modal perusahaan manufaktur di Indonesia menunjukkan 

walaupun semakin besar aktiva perusahaan, terutama aktiva tetap berwujud 

yang dapat dipakai sebagai jaminan pinjaman belum tentu memanfaatkan 

fasilitas hutang kepada pihak ketiga untuk mengatasi defisit kasnya. 

Pengurangan struktur modal pendanaan dari hutang bertujuan untuk mengurangi 

financial distress perusahaan sebagai langkah antisipasi kondisi eksternal yang 

kurang menguntungkan. Semakin baiknya kondisi pasar modal di Indonesia 

berdampak kecenderungan perusahaan manufaktur di Indonesia mendanai dari 

sumber yang sensitif terhadap informasi internal, yaitu dengan ekuitas melalui 

pasar modal.  
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5.5.3 Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap struktur modal  
perusahaan 

 
Pertumbuhan berpengaruh terhadap struktur modal. Hasil ini sesuai 

dengan prediksi H3 yang  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  berpengaruh  

terhadap  struktur modal  dan konsisten  dengan  hasil  penelitian  Haris dan 

Raviv (1990), Darminto (2008), Mas’ud (2008), Frank dan Goyal (2009), serta 

Gurcharan (2010). 

Arah pertumbuhan negatif. Arah negatif mengindikasikan bahwa semakin 

tinggi pertumbuhan terdapat kecenderungan berkurangnya proporsi hutang 

dalam struktur modal perusahaan. Pertumbuhan perusahaan yang semakin tinggi 

berpotensi menanggung cost of financial distress yang besar karena memiliki 

risiko kebangkrutan yang cukup besar. Semakin baiknya kondisi pasar modal di 

Indonesia, perusahaan manufaktur di Indonesia terdapat kecenderungan lebih 

memilih melakukan pendanaan operasional perusahaan dengan memanfaatkan 

pendanaan internal dari laba ditahan yang diperoleh sebagai pilihan atau menjual 

sebagian sahamnya kepasar modal.  

5.5.4 Pengaruh kondisi leverage Industri terhadap struktur modal 
perusahaan 

 
Kondisi leverage industri berpengaruh terhadap struktur modal. Hasil ini 

sesuai dengan prediksi H4 yang menyatakan bahwa kondisi leverage industrii   

berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan  dan konsisten  dengan  hasil  

penelitian  Frank dan Goyal (2009). 

Arah kondisi leverage industri positif. Arah positif mengindikasikan bahwa 

pada tingkat kondisi leverage tinggi, perusahaan menggunakan hutang untuk 

membiayai operasional, sebaliknya pada tingkat kondisi leverage rendah, 

perusahaan mengurangi proporsi hutangnya dalam struktur modal. Temuan ini 

mengindikasikan dalam jangka panjang perusahaan manufaktur di Indonsia 
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terdapat indikasi menggunakan faktor eksternal dalam penentu struktur 

modalnya. Meningkatnya faktor eksternal perusahaan yang indikatornya kondisi 

leverage industri, perusahaan manufaktur di Indonesia akan menaikkan sumber 

pendanaan dari hutang dalam struktur modal perusahaan. Hal ini sesuai dengan 

prediksi trade off theory, perusahaan yang berada pada jenis industri yang sama 

cenderung menghadapi kekuatan yang sama.   

5.5.5 Pengaruh aset berwujud terhadap struktur modal  Perusahaan 

Aset berwujud berpengaruh terhadap struktur modal. Hasil ini sesuai 

dengan prediksi H5 yang menyatakan  bahwa  aset berwujud  berpengaruh  

terhadap  struktur modal perusahan dan konsisten  dengan  hasil  penelitian  

Haris dan Raviv (1991), Mayangsari (2001), Mas’ud (2008), Ramlall (2009), serta 

Frank dan Goyal (2009). 

Arah aset berwujud negatif. Arah negatif mengindikasikan bahwa 

kebijakan struktur modal perusahaan manufaktur di Indonesia menunjukkan 

semakin besar aktiva perusahaan, terutama aktiva tetap berwujud yang dapat 

dipakai sebagai jaminan pinjaman kecenderungan proporsi hutang dalam struktur 

modal perusahaan yang semakin rendah. Hal ini memperkuat dugaan bahwa 

pengurangan proporsi pendanaan hutang perusahaan untuk mengurangi 

financial distress dalam rangka mengantisipasi keadaan eksternal yang kurang 

menguntungkan, dan ditunjang dengan situasi pasar modal di Indonesia 

berkembang baik perusahaan manufaktur yang tergolong besar terdapat 

kecenderungan menerbitkan saham dengan harga yang wajar daripada 

menambah proporsi hutang dalam mendanai investasinya. 

5.5.6 Pengaruh tingkat inflasi terhadap struktur modal Perusahaan 

Tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Hasil ini tidak 

sesuai dengan prediksi H6 yang menyatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh  
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terhadap struktur modal perusahaan dan hasil ini tidak konsisten dengan hasil 

penelitian Frank dan Goyal (2009) yang menyatakan tingkat inflasi berpengaruh 

terhadap struktur modal. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya 

komposisi hutang dalam struktur modal perusahaan manufaktur di Indonesia tidak 

dipengaruhi oleh tingkat inflasi, atau dengan kata lain besarnya inflasi tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan pendanaan dari hutang dalam struktur modal 

perusahaan. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitan Gurcharan (2010) dimana 

faktor inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat leverage yang disebabkan oleh 

marginilitas tingkat inflasi dinegara-negara ASEAN. Frank dan Goyal (2009) 

menggarisbawahi, walaupun hasil penelitiannya tingkat inflasi menunjukan hasil 

yang signifikan namun variabel ini merupakan variabel yang kurang dapat 

dihandalkan dibandingkan dengan 5 (lima) variabel lainnya.   

5.5.7 Pengaruh struktur modal  perusahaan terhadap nilai perusahaan 

Struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil ini sesuai 

dengan prediksi H7 yang menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan dan konsisten dengan hasil penelitian Sudarma (2004) 

dan Mas’ud (2008). Arah struktur modal negatif, artinya pada tingkat leverage 

rendah, nilai perusahaan akan  meningkat.  Sebaliknya  pada  tingkat  leverage  

tinggi, nilai  perusahaan akan menurun. Hal ini disebabkan rata-rata perusahaan 

di Indonesia sudah terlalu besar menggunakan leverage dalam struktur modal 

yang melampaui tingkat optimumnya. Tingginya leverage yang melampaui tingkat 

optimum berdampak pada  tingginya agency cost of debt dan cost of financial 

distress perusahaan manufaktur di Indonesia. 

5.5.8   Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan  melalui  struktur 
modal  perusahaan 

 
 Profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal dan struktur modal 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil ini sesuai dengan prediksi H8 yang 
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menyatakan bahwa profitabilitas, melalui struktur modal, berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Arah profitabilitas negatif  terhadap struktur modal dan struktur 

modal negatif terhadap nilai perusahaan. 

Hasil  pengujian  ini  mendukung  teori  pecking  order  di  mana  apabila 

pendanaan internal tidak mampu memenuhi kebutuhan dana operasional, maka 

perusahaan  akan  menggunakan  pendanaan  eksternal  yang  pertama  dari  

peningkatan hutang dalam mengurangi risiko perusahaan sehingga 

meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan profitabilitas 

mempengaruhi tingkat komposisi hutang terhadap struktur modal perusahaan 

dimana hal ini akan direspon oleh para investor yang mencerminkan dalam nilai 

perusahaan. 

5.5.9  Pengaruh ukuran perusahaan terhadap  nilai  perusahaan  melalui  
struktur modal  perusahaan 

 
Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal dan struktur 

modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil ini sesuai dengan prediksi 

H9 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan, melalui struktur modal 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Arah ukuran perusahaan negatif 

terhadap struktur modal dan struktur modal negatif terhadap nilai perusahaan. 

Pada tingkat ukuran perusahaan berarti semakin besar perusahaan 

teradapat kecenderungan berkurangnya proporsi hutang dalam struktur modal 

perusahaan. Berkurangnya tingkat leverage yang dipicu oleh semakin 

berkembangnya pasar modal di Indonesia karena semakin tingginya nilai pasar 

aset perusahaan dan berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan yang 

diindikasikan pada harga pasar saham yang diperjual belikan dipasar modal. 

Rata-rata tingkat leverage yang melebihi optimum berdampak pada tingginya 

financial distress perusahaan manufaktur di Indonesia, oleh karena itu sebagai 

langkah antisipasi perusahaan cenderung lebih mengoptimalkan dana dari 
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internal atau menjual sebagian sahamnya memanfaatkan pasar yang sedang 

bullish. 

5.5.10  Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan  
melalui  struktur modal  Perusahaan 

 
Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal dan 

struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil ini sesuai dengan 

prediksi H10 yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan, melalui struktur 

modal, berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Arah pertumbuhan perusahaan 

negatif terhadap struktur modal dan struktur modal negatif terhadap nilai 

perusahaan. 

Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap struktur modal. 

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan perusahaan, terdapat kecenderungan 

berkurangnya tingkat hutang dalam struktur modal perusahaan. Temuan ini 

menyimpulkan dengan berkembangnya pasar modal di Indonesia akan 

berdampak cenderung rendahnya leverage perusahaan karena dipicu oleh 

tingginya nilai aset pasar perusahaan. Rata-rata tingkat leverage yang melebihi 

optimum maka perusahaan di Indonesia cenderung lebih mengoptimalkan dana   

internal atau menjual sebagian sahamnya dipasar modal untuk membiayai 

kekurangan defisit kasnya. Respon pasar yang baik meningkatkan nilai 

perusahaan yang diindikasikan oleh harga pasar saham dipasar modal. 

5.5.11 Pengaruh kondisi leverage Industri terhadap nilai perusahaan  
melalui  struktur modal  perusahaan 

 
Kondisi leverage industri berpengaruh terhadap struktur modal dan 

struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil ini sesuai dengan 

prediksi H11 yang menyatakan bahwa kondisi leverage industri, melalui struktur 

modal, berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Arah kondisi leverage industri 

positif terhadap leverage dan leverage negatif terhadap nilai perusahaan. 
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Pada tingkat kondisi leverage tinggi, perusahaan menambah proporsi 

hutang dalam struktur modal perusahaan untuk mengantisipasi defisit kasnya. 

Sebaliknya pada tingkat kondisi leverage rendah, perusahaan cenderung 

mengurangi proporsi hutang dalam struktur modalnya. Temuan ini 

mengindikasikan perusahaan manufaktur di Indonesia terdapat indikasi 

menggunakan faktor eksternal dalam penentu struktur modalnya dalam jangka 

panjang. Tingginya rata-rata leverage perusahaan manufaktur di Indonesia yang 

berada ditingkat optimum penambahan proporsi hutang dalam strukttur modal 

akan mengakibatkan turunnya nilai perusahaan dimata investor.   

5.5.12 Pengaruh aset berwujud terhadap nilai perusahaan melalui  
struktur modal perusahaan 

 
Aset berwujud berpengaruh terhadap struktur modal dan struktur modal 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil ini sesuai dengan prediksi H12  

yang menyatakan bahwa aset berwujud perusahaan, melalui struktur modal, 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Arah aset berwujud negatif terhadap 

struktur modal dan struktur modal negatif terhadap nilai perusahaan. 

Kebijakan struktur modal perusahaan manufaktur di Indonesia 

menunjukkan semakin besar aktiva perusahaan, terutama aktiva tetap berwujud 

yang dapat dipakai sebagai jaminan pinjaman kecenderungan memiliki proporsi 

hutang perusahaan semakin kecil dalam struktur modal perusahaan. Temuan ini 

mengindikasikan dengan berkembangnya pasar modal di Indonesia cenderung 

rendahnya tingkat leverage perusahaan karena tingginya nilai aset pasar yang 

dimiliki perusahaan. Tingkat kestrabilan ekonomi makro dan perkembangan 

pasar modal berpengaruh terhadap tingkat leverage. Penambahan tingkat 

leverage akan mengakibatkan turunya nilai perusahaan dimata investor. 
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5.5.13 Pengaruh tingkat inflasi terhadap nilai perusahaan  melalui  
struktur modal perusahaan 

 
Tingkat inflasi tidak berpengaruh baik terhadap struktur modal maupun 

nilai perusahaan walaupun tingkat inflasi menunjukkan hubungan positif tidak 

signifikan terhadap struktur modal perusahaan dan struktur modal perusahaan 

menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini tidak 

sesuai dengan prediksi H13 yang menyatakan bahwa tingkat inflasi, melalui 

struktur modal, berpengaruh  terhadap  nilai  perusahaan. Tingginya  tingkat  

struktur modal  maupun  nilai perusahaan tidak banyak bergantung pada tingkat 

inflasi pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Marginilitas tingkat inflasi di 

negara-negara ASEAN menjadikan variabel ini tidak signifikan terhadap struktur 

modal dan nilai perusahaan.   
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian ini didasari dan 

dikembangkan dari penelitian Frank dan Goyal (2009). Berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, penelitian dikembangkan dengan menambah pengaruh struktur 

modal terhadap nilai perusahaan serta pengaruh variabel yang mempengaruhi 

struktur modal terhadap nilai perusahaan dimana struktur modal perusahaan 

berfungsi sebagai variabel intervening. 

Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  analisis  terhadap  hipotesis  yang  

telah diuraikan di bab sebelumnya, maka penelitian ini menyimpulkan  

profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan aset berwujud 

berpengaruh negatif terhadap struktur modal perusahaan. Arah negatif dapat 

disimpulkan walaupun perusahaan mendapatkan profitabilitas yang tinggi, 

memiliki ukuran dan aset yang besar, dan pertumbuhan yang baik belum tentu 

memanfaatkan hutang untuk menutup defisit arus kasnya. Perusahaan 

manufaktur di Indonesia memiliki kecenderungan memanfaatkan dana internal 

sebelum memutuskan memanfaatkan dana yang berasal dari luar. Kondisi 

leverage industri berpengaruh positif terhadap struktur modal perusahaan. Arah 

positif dapat disimpulkan, walaupun secara umum perusahaan manufaktur di 

Indonesia memilki kencederungan memanfaatkan dana internal terlebih dahulu 

sebelum memanfaatkan dana dari luar, namun dalam jangka panjang bilamana 

kondisi leverage industri menunjukkan tingkat yang tinggi perusahaan manufaktur 
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di Indonesia masih memiliki kecenderungan meningkatkan proporsi hutang dalam 

struktur modalnya, demikian pula sebaliknya.  

Struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Arah 

negatif dapat disimpulkan peningkatan proporsi hutang perusahaan akan 

mengakibatkan turunnya nilai perusahaan karena rata-rata perusahaan 

manufaktur di Indonesia telah memiliki tingkat leverage yang melampaui optimal 

dan hal ini  perlu diwaspadai oleh manajemen perusahaan. Tingkat leverage yang 

melampai optimal berdampak pada tingginya financial distress perusahaan 

manufaktur di Indonesia.  

Profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, kondisi 

leverage industri dan aset berwujud berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

melalui struktur modal. Peningkatan proporsi hutang dalam struktur modal akan 

mengakibatkan turunnya nilai perusahaan, oleh karena itu untuk menghindari 

penurunan nilai perusahaan karena bertambahnya hutang, perusahaan 

manufaktur di Indonesia mempunyai kecenderungan memanfaatkan dana internal 

terlebih dahulu sebelum mamanfaatkan dana dari luar   

Tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan dan 

nilai perusahaan melalui struktur modal karena tidak memiliki hubungan yang 

signifikan. Marginilitas tingkat inflasi di Negara-negara ASEAN menyebabkan 

tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan maupun 

nilai perusahaan. 

Berdasarkan hasil temuan tersebut diatas, maka kebijakan penentuan 

pendanaan, perusahaan manufaktur di Indonesia memiliki kecenderungan 

dengan  pecking order theory sesuai dengan temuan Myers dan Majluf (1984) dan 

berbeda dengan hasil penelitian dari Frank dan Goyal (2009) yang lebih 

berkecenderungan trade off. Perbedaan situasi dan kondisi antara negara sedang 
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berkembang dan negara maju dapat menyebabkan perbedaaan kebijakan 

pendanaan perusahaan. Terdapat indikasi penjualan sebagian saham dipasar 

modal yang tercermin dalam market to book ratio untuk memenuhi kebutuhan 

pendanaan perusahaan pada kondisi pasar yang sedang bullish, namun demikian 

pemanfaatan market timing dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendanaan 

diperlukan penelitian lebih lanjut.  

 6.2. Keterbatasan 

a. Jumlah  sampel  perusahaan  manufaktur  yang  diteliti  relatif  sedikit  karena 

terbatasnya jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan 

periode penelitian relatif pendek. 

b. Penelitian ini hanya terbatas pada industri manufaktur diantara jenis industri 

lain yang  tercatat di  Bursa Efek Indonesia  sehingga  hasil  analisis  tidak  

dapat  digeneralisasi terhadap seluruh jenis industri. 

c. Penelitian ini hanya meneliti hubungan satu arah diantara variabel-variabel   

penelitian (absorvable) dan tidak dapat memprediksi arah hubungan dan 

pengaruh resiprokal antar variabel. 

d. Penelitian ini tidak memisahkan kondisi perusahaan yang memiliki kriteria 

optimal leverage dan under leverage sehingga tidak dapat membandingkan 

kebijakan struktur modal perusahaan yang memiliki diantara kriteria tersebut.  

6.3. Saran 

a. Rata-rata proporsi hutang dalam struktur perusahaan di Indonesia sudah 

melampaui tingkat optimum yang berakibat sangat rentan terhadap gejala 

ekonomi makro dan financial distress. Oleh sebab itu perusahaan manufaktur 

di Indonesia diharapkan dapat mengurangi proporsi pendanaan dari hutang 

sehingga dapat mengurangi terjadinya pemasalahan keuangan karena 

hutang. Perusahaan yang menggunakan hutang dalam struktur modal yang 
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melampaui tingkat optimumnya, investor memandang meningkatnya proporsi 

hutang perusahaan sebagai sinyal negatif terhadap prospek perusahaan 

karena meningkatnya financial distress perusahaan.  

b. Perusahaan manufaktur di Indonesia hendaknya mempertimbangkan faktor 

risiko keuangan dalam menentukan besarnya hutang dalam struktur modal 

perusahaan.  Disamping itu perlu mempertimbangkan tingkat suku bunga dan 

pertimbangan untuk melakukan hedging (lindung nilai) pinjaman yang berasal 

dari valuta asing. 

c. Keadaan perekonomian yang baik berdampak  positif  terhadap prospek  

perusahaan manufaktur di Indonesia  dalam  jangka  panjang namun perlu 

adanya perbaikan secara terus menerus iklim di pasar modal Indonesia 

sebagai alternatif sumber pendanaan jangka panjang bagi perusahaan dan 

sebagai alternatif investasi yang menguntungkan bagi masyarakat luas. 

d. Bagi peneliti lain dapat mengembangkan  penelitian ini di masa mendatang 

untuk menguji kembali konsistensi temuan penelitian ini dengan 

mengembangkan metodologi penelitiannya, pengembangan variabel, 

perluasan sampel penelitian, pengukuran variabel dan perluasan obyek 

penelitian. 

e. Kecenderungan penjualan sebagian saham perusahaan dipasar modal untuk 

memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan di Indonesia pada kondisi pasar 

sedang bullish, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan memperluas 

spesifikasi sampel yang dipergunakan.    
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LAMPIRAN  1 

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MKLTLEV 108 .0217 .8716 .447103 .2191994 

PROFT 108 .0408 .4397 .173601 .0813519 

SIZE 108 4.8029 27.5709 12.561386 5.7094645 

GROWTH 108 -2.9053 2.8394 .150612 .5446629 

COND 108 .1911 .6562 .481738 .0963791 

INFL 108 2.7800 11.0600 6.810000 3.3996492 

VALUE 108 .9144 722.7083 25.547049 72.1691700 

Valid N (listwise) 108         
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LAMPIRAN  2 
 

UJI ASUMSI KLASIK PERSAMAAN PERTAMA 
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NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

105

.0000000

.15497444

.078

.063

-.078

.795

.552

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
 
 
 
Uji Non Autokorelasi 

Model Summaryb

.709a .503 .474 .15900 1.879

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), INFL, SIZE, GROWTH, ASSET, PROFT,

CONDBOOK

a. 

Dependent Variable: MKLTLEVb. 

 
Uji Non Multikoliniearitas 

Coefficientsa

.642 .102 6.275 .000

-1.398 .192 -.519 -7.280 .000 .968 1.033

-.011 .003 -.275 -3.846 .000 .959 1.043

-.067 .029 -.166 -2.334 .022 .977 1.024

.529 .163 .233 3.250 .002 .959 1.043

-.201 .084 -.169 -2.389 .019 .985 1.016

.001 .005 .015 .211 .833 .967 1.034

(Constant)

PROFT

SIZE

GROWTH

CONDBOOK

ASSET

INFL

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: MKLTLEVa. 
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Uji Non Heteroskedastisitas 
 

Variables Entered/Removedb

LNINFL,

LNGROWT

H, LNSIZE,

LNASSET,

LNCOND,

LNPROFT
a

. Enter

Model
1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: LNE2b. 

 

Model Summary

.318a .101 .020 2.43388

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), LNINFL, LNGROWTH, LNSIZE,

LNASSET, LNCOND, LNPROFT

a. 

 

ANOVAb

44.085 6 7.347 1.240 .297a

390.968 66 5.924

435.053 72

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), LNINFL, LNGROWTH, LNSIZE, LNASSET, LNCOND,

LNPROFT

a. 

Dependent Variable: LNE2b. 

 
Coefficients a

-1.198 2.653 -.452 .653

1.125 .609 .230 1.846 .069

.066 .749 .010 .089 .930

.153 .270 .070 .568 .572

1.869 1.221 .189 1.531 .130

-.307 .482 -.076 -.636 .527

-.420 .621 -.084 -.676 .502

(Constant)

LNPROFT

LNSIZE

LNGROWTH

LNCOND

LNASSET

LNINFL

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: LNE2a. 
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LAMPIRAN 3 

 
UJI REGRESI PERSAMAAN PERTAMA 

 

Regression 
 

Descriptive Statistics

.4471 .21920 108

.17360 .081352 108

12.56139 5.709464 108

.15061 .544663 108

.4817 .09638 108

.35232 .184124 108

6.81000 3.399649 108

MKLTLEV

PROFT

SIZE

GROWTH

COND

ASSET

INFL

Mean Std. Deviation N

 

Correlations

1.000 -.556 -.351 -.198 .266 -.138 .033

-.556 1.000 .123 .099 .008 -.064 .038

-.351 .123 1.000 -.070 -.133 -.045 .001

-.198 .099 -.070 1.000 .028 .050 .061

.266 .008 -.133 .028 1.000 -.022 .150

-.138 -.064 -.045 .050 -.022 1.000 -.081

.033 .038 .001 .061 .150 -.081 1.000

. .000 .000 .020 .003 .078 .366

.000 . .103 .155 .465 .256 .346

.000 .103 . .237 .085 .321 .495

.020 .155 .237 . .386 .304 .266

.003 .465 .085 .386 . .413 .061

.078 .256 .321 .304 .413 . .201

.366 .346 .495 .266 .061 .201 .

108 108 108 108 108 108 108

108 108 108 108 108 108 108

108 108 108 108 108 108 108

108 108 108 108 108 108 108

108 108 108 108 108 108 108

108 108 108 108 108 108 108

108 108 108 108 108 108 108

MKLTLEV

PROFT

SIZE

GROWTH

COND

ASSET

INFL

MKLTLEV

PROFT

SIZE

GROWTH

COND

ASSET

INFL

MKLTLEV

PROFT

SIZE

GROWTH

COND

ASSET

INFL

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

MKLTLEV PROFT SIZE GROWTH COND ASSET INFL
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Variables Entered/Removedb

INFL, SIZE,

GROWTH,

ASSET,

PROFT,

COND
a

. Enter

Model
1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: MKLTLEVb. 

 

 

Model Summaryb

.709a .503 .474 .15900 1.879

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), INFL, SIZE, GROWTH, ASSET, PROFT, CONDa. 

Dependent Variable: MKLTLEVb. 

 
 

ANOVAb

2.588 6 .431 17.060 .000a

2.553 101 .025

5.141 107

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), INFL, SIZE, GROWTH, ASSET, PROFT, CONDa. 

Dependent Variable: MKLTLEVb. 

 

Coefficientsa

.642 .102 6.275 .000

-1.398 .192 -.519 -7.280 .000 .968 1.033

-.011 .003 -.275 -3.846 .000 .959 1.043

-.067 .029 -.166 -2.334 .022 .977 1.024

.529 .163 .233 3.250 .002 .959 1.043

-.201 .084 -.169 -2.389 .019 .985 1.016

.001 .005 .015 .211 .833 .967 1.034

(Constant)

PROFT

SIZE

GROWTH

COND

ASSET

INFL

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: MKLTLEVa. 
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LAMPIRAN 4 
 

UJI ASUMSI PERSAMAAN KEDUA 
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NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

105

.0000000

.34363463

.131

.131

-.100

1.339

.055

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
 
 
Uji Non Autokorelasi 

Model Summaryb

.670a .449 .411 .35353 2.046

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), MKLTLEV, INFL, ASSET, GROWTH, COND, SIZE,

PROFT

a. 

Dependent Variable: VALUEb. 

 
Uji Non Multikoliniearitas 

Coefficientsa

1.588 .268 5.921 .000

-3.254 .527 -.575 -6.172 .000 .635 1.575

-.004 .007 -.049 -.607 .545 .837 1.195

.137 .065 .162 2.096 .039 .927 1.079

.816 .381 .171 2.144 .034 .868 1.152

.466 .192 .187 2.426 .017 .932 1.073

.020 .010 .149 1.968 .052 .966 1.035

-1.373 .221 -.653 -6.205 .000 .497 2.013

(Constant)

PROFT

SIZE

GROWTH

COND

ASSET

INFL

MKLTLEV

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: VALUEa. 
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Uji Non Heteroskedastisitas 

Variables Entered/Removedb

LNMKLTL

EV,

LNASSET,

LNSIZE,

LNCOND,

LNINFL,

LNGROWT

H,

LNPROFT
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: LNE2b. 

 

ANOVAb

43.319 7 6.188 1.197 .317a

335.945 65 5.168

379.264 72

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), LNMKLTLEV, LNASSET, LNSIZE, LNCOND, LNINFL,

LNGROWTH, LNPROFT

a. 

Dependent Variable: LNE2b. 

 

Coefficientsa

-2.779 2.732 -1.017 .313

-.077 .678 -.017 -.113 .910

-1.050 .721 -.178 -1.455 .150

-.544 .282 -.266 -1.927 .058

1.757 1.180 .191 1.489 .141

-.547 .450 -.145 -1.215 .229

.060 .593 .013 .101 .920

-.826 .687 -.213 -1.202 .234

(Constant)

LNPROFT

LNSIZE

LNGROWTH

LNCOND

LNASSET

LNINFL

LNMKLTLEV

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: LNE2a. 
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LAMPIRAN V 
 

UJI REGRESI PERSAMAAN KEDUA 

 
Regression 

Descriptive Statistics

1.0742 .46049 108

.17360 .081352 108

12.56139 5.709464 108

.15061 .544663 108

.4817 .09638 108

.35232 .184124 108

6.81000 3.399649 108

.4471 .21920 108

VALUE

PROFT

SIZE

GROWTH

COND

ASSET

INFL

MKLTLEV

Mean Std. Deviation N

 
Correlations

1.000 -.207 .067 .261 .021 .308 .125 -.324

-.207 1.000 .123 .099 .008 -.064 .038 -.556

.067 .123 1.000 -.070 -.133 -.045 .001 -.351

.261 .099 -.070 1.000 .028 .050 .061 -.198

.021 .008 -.133 .028 1.000 -.022 .150 .266

.308 -.064 -.045 .050 -.022 1.000 -.081 -.138

.125 .038 .001 .061 .150 -.081 1.000 .033

-.324 -.556 -.351 -.198 .266 -.138 .033 1.000

. .016 .245 .003 .414 .001 .099 .000

.016 . .103 .155 .465 .256 .346 .000

.245 .103 . .237 .085 .321 .495 .000

.003 .155 .237 . .386 .304 .266 .020

.414 .465 .085 .386 . .413 .061 .003

.001 .256 .321 .304 .413 . .201 .078

.099 .346 .495 .266 .061 .201 . .366

.000 .000 .000 .020 .003 .078 .366 .

108 108 108 108 108 108 108 108

108 108 108 108 108 108 108 108

108 108 108 108 108 108 108 108

108 108 108 108 108 108 108 108

108 108 108 108 108 108 108 108

108 108 108 108 108 108 108 108

108 108 108 108 108 108 108 108

108 108 108 108 108 108 108 108

VALUE

PROFT

SIZE

GROWTH

COND

ASSET

INFL

MKLTLEV

VALUE

PROFT

SIZE

GROWTH

COND

ASSET

INFL

MKLTLEV

VALUE

PROFT

SIZE

GROWTH

COND

ASSET

INFL

MKLTLEV

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

VALUE PROFT SIZE GROWTH COND ASSET INFL MKLTLEV
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Variables Entered/Removedb

MKLTLEV,

INFL,

ASSET,

GROWTH,

COND,

SIZE,

PROFT
a

. Enter

Model
1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: VALUEb. 

 

Model Summaryb

.670a .449 .411 .35353 2.046

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), MKLTLEV, INFL, ASSET, GROWTH, COND, SIZE,

PROFT

a. 

Dependent Variable: VALUEb. 

 

Coefficientsa

1.588 .268 5.921 .000

-3.254 .527 -.575 -6.172 .000 .635 1.575

-.004 .007 -.049 -.607 .545 .837 1.195

.137 .065 .162 2.096 .039 .927 1.079

.816 .381 .171 2.144 .034 .868 1.152

.466 .192 .187 2.426 .017 .932 1.073

.020 .010 .149 1.968 .052 .966 1.035

-1.373 .221 -.653 -6.205 .000 .497 2.013

(Constant)

PROFT

SIZE

GROWTH

COND

ASSET

INFL

MKLTLEV

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: VALUEa. 
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LAMPIRAN VI 
 

DATA PENELITIAN TAHUN 2007 
 

NO PERUSAHAAN TAHUN MKTLEV BOOKLEV PROFT SIZE GROWTH ASSET INFL VALUE COND

1  PT Fast Food Indonesia, Tbk               2007 0.21 0.4 0.243 8.799 0.635 0.222 6.59 0.97 0.42

2  PT Indofood Sukses  Makmur, Tbk 2007 0.51 0.63 0.118 7.47 0.544 0.274 6.59 1.23 0.42

3  PT Mayora Indah, Tbk   2007 0.38 0.41 0.175 12.277 0.356 0.409 6.59 0.95 0.42

4  PT Sinar Mas Agro Resc, Tbk 2007 0.27 0.56 0.22 12.907 0.674 0.249 6.59 1.09 0.42

5  PT Bentoel Internasional Inv.Tbk 2007 0.49 0.6 0.106 12.586 0.608 0.16 6.59 0.97 0.54

6  PT HM Sampurna, Tbk    2007 0.11 0.49 0.373 7.195 1.508 0.225 6.59 1.21 0.54

7  PT Fajar Surya Wisesa, Tbk 2007 0.4 0.66 0.147 12.576 0.376 0.722 6.59 1.49 0.66

8  PT AKR Corporindo, Tbk 2007 0.35 0.57 0.147 9.544 1.107 0.379 6.59 1.29 0.57

9  PT Budi Acid Jaya,Tbk 2007 0.44 0.55 0.147 6.172 0.714 0.536 6.59 1.17 0.57

10  PT Lautan Luas, Tbk    2007 0.8 0.68 0.122 6.329 0.104 0.3 6.59 0.7 0.57

11  PT Ekadharma Int.Tbk 2007 0.26 0.29 0.084 10.929 0.244 0.148 6.59 1.21 0.29

12  PT Kageo Igar Jaya, Tbk 2007 0.43 0.54 0.126 11.518 0.134 0.212 6.59 0.93 0.51

13 PT Yan Prima Hasta Persada, Tbk 2007 0.31 0.48 0.233 11.098 0.805 0.513 6.59 1.71 0.51

14  PT Indocement Tunggal Perkasa, Tbk 2007 0.12 0.31 0.214 13.001 0.557 0.757 6.59 1.38 0.31

15  PT Citra Tubindo, Tbk  2007 0.67 0.41 0.188 12.203 -0.105 0.261 6.59 0.18 0.47

16  PT Lionmesh Prima, Tbk 2007 0.67 0.54 0.172 10.798 0.199 0.16 6.59 0.44 0.47

17  PT Pelangi Indah Canindo,Tbk 2007 0.61 0.7 0.098 11.656 0.477 0.412 6.59 1.36 0.47

18  PT Tira Austenite, Tbk 2007 0.66 0.67 0.128 11.378 -0.1 0.313 6.59 1.52 0.47

19  PT (Kedawung Setia, Tbk 2007 0.77 0.59 0.098 11.734 0.186 0.337 6.59 0.83 0.59

20  PT Arwana Citra Mulia,Tbk 2007 0.28 0.62 0.199 11.8 0.168 0.739 6.59 1.37 0.64

21  PT Surya Toto Indonesia,Tbk 2007 0.66 0.65 0.217 11.961 -0.034 0.476 6.59 0.74 0.64

22  PT Kabelindo Murni, Tbk 2007 0.65 0.49 0.046 11.636 0.251 0.537 6.59 1.31 0.49

23  PT Astra Graphia, Tbk  2007 0.31 0.5 0.256 11.796 0.515 0.227 6.59 0.98 0.6

24 PT Metrodata Elektronik, Tbk 2007 0.69 0.7 0.114 12.065 0.502 0.039 6.59 1.11 0.6

25  PT Astra International, Tbk     2007 0.29 0.5 0.191 4.803 0.437 0.222 6.59 1.06 0.48

26  PT Goodyear Indonesia,Tbk  2007 0.43 0.48 0.15 8.763 0.313 0.382 6.59 0.95 0.48

27  PT Intraco Penta, Tbk 2007 0.7 0.63 0.054 11.936 0.033 0.066 6.59 1.4 0.48

28  PT Tunas Ridean,Tbk   2007 0.87 0.28 0.06 6.524 0.074 0.189 6.59 0.29 0.48

29  PT United Tractor, Tbk 2007 0.23 0.74 0.287 7.114 0.73 0.425 6.59 1.21 0.48

30  PT Priyadam Farma, Tbk 2007 0.4 0.3 0.097 10.978 0.299 0.628 6.59 1.39 0.3

31  PT Siantar Top, Tbk   2007 0.25 0.31 0.1 26.972 0.602 0.584 6.59 1.48 0.42

32  PT Aqua Golden) Misisipi, Tbk  2007 0.19 0.42 0.184 13.701 0.603 0.339 6.59 1.4 0.42

33  PT Jaya Pari Steel, Tbk 2007 0.03 0.18 0.224 26.317 2.839 0.072 6.59 1.53 0.47

34  PT Beton Jaya Manunggal, Tbk 2007 0.27 0.26 0.307 24.562 0.097 0.231 6.59 0.56 0.47

35  PT Selamat Sempurna, Tbk 2007 0.41 0.38 0.247 27.445 0.181 0.384 6.59 0.75 0.48

36  PT Indo Kordsa, Tbk    2007 0.37 0.3 0.106 21.165 0.108 0.412 6.59 1.31 0.48  
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DATA PENELITIAN TAHUN 2008 
 

NO PERUSAHAAN TAHUN MKTLEV BOOKLEV PROFT SIZE GROWTH ASSET INFL VALUE COND

1  PT Fast Food Indonesia, Tbk               2008 0.2 0.39 0.207 8.895 0.414 0.212 11.06 0.99 0.47

2  PT Indofood Sukses  Makmur, Tbk 2008 0.59 0.67 0.127 7.598 0.196 0.242 11.06 1.24 0.47

3  PT Mayora Indah, Tbk   2008 0.63 0.56 0.157 12.466 0.196 0.353 11.06 0.7 0.47

4  PT Sinar Mas Agro Resc, Tbk 2008 0.25 0.52 0.282 13.001 0.453 0.288 11.06 1.18 0.47

5  PT Bentoel Internasional Inv.Tbk 2008 0.44 0.61 0.114 12.649 0.307 0.234 11.06 1.15 0.56

6  PT HM Sampurna, Tbk    2008 0.14 0.5 0.411 7.208 -0.607 0.268 11.06 1.1 0.56

7  PT Fajar Surya Wisesa, Tbk 2008 0.36 0.65 0.143 12.57 0.112 0.705 11.06 2.06 0.65

8  PT AKR Corporindo, Tbk 2008 0.46 0.6 0.197 9.688 0.129 0.455 11.06 1.21 0.62

9  PT Budi Acid Jaya,Tbk 2008 0.52 0.62 0.123 6.23 0.081 0.572 11.06 1.5 0.62

10  PT Lautan Luas, Tbk    2008 0.81 0.72 0.189 6.537 0.37 0.258 11.06 0.61 0.62

11  PT Ekadharma Int.Tbk 2008 0.56 0.24 0.073 11.148 0.111 0.088 11.06 1.03 0.24

12  PT Kageo Igar Jaya, Tbk 2008 0.45 0.52 0.099 11.485 -0.21 0.193 11.06 1.09 0.43

13 PT Yan Prima Hasta Persada, Tbk 2008 0.31 0.34 0.198 11.257 0.047 0.488 11.06 1.87 0.43

14  PT Indocement Tunggal Perkasa, Tbk 2008 0.11 0.24 0.272 13.053 -0.221 0.689 11.06 1.09 0.24

15  PT Citra Tubindo, Tbk  2008 0.77 0.51 0.196 12.32 0.191 0.216 11.06 0.17 0.45

16  PT Lionmesh Prima, Tbk 2008 0.45 0.39 0.275 10.792 0.055 0.148 11.06 0.5 0.45

17  PT Pelangi Indah Canindo,Tbk 2008 0.62 0.74 0.112 11.77 0.324 0.387 11.06 1.32 0.45

18  PT Tira Austenite, Tbk 2008 0.56 0.65 0.157 11.359 0.091 0.279 11.06 1.94 0.45

19  PT (Kedawung Setia, Tbk 2008 0.79 0.53 0.109 11.686 -0.188 0.386 11.06 1.08 0.53

20  PT Arwana Citra Mulia,Tbk 2008 0.28 0.61 0.209 11.867 0.285 0.661 11.06 1.63 0.63

21  PT Surya Toto Indonesia,Tbk 2008 0.63 0.65 0.253 12.013 0.15 0.397 11.06 0.79 0.63

22  PT Kabelindo Murni, Tbk 2008 0.66 0.51 0.041 11.662 0.061 0.523 11.06 1.42 0.51

23  PT Astra Graphia, Tbk  2008 0.48 0.6 0.216 11.925 0.068 0.188 11.06 0.94 0.63

24 PT Metrodata Elektronik, Tbk 2008 0.77 0.65 0.221 12.11 -0.072 0.035 11.06 0.92 0.63

25  PT Astra International, Tbk     2008 0.34 0.5 0.179 4.907 0.135 0.232 11.06 0.93 0.5

26  PT Goodyear Indonesia,Tbk  2008 0.55 0.71 0.08 9.01 0.647 0.536 11.06 2.86 0.5

27  PT Intraco Penta, Tbk 2008 0.82 0.71 0.084 12.056 0.176 0.088 11.06 0.88 0.5

28  PT Tunas Ridean,Tbk   2008 0.86 0.46 0.071 6.554 0.03 0.188 11.06 0.22 0.5

29  PT United Tractor, Tbk 2008 0.26 0.71 0.258 7.359 0.586 0.416 11.06 1.06 0.5

30  PT Priyadam Farma, Tbk 2008 0.5 0.3 0.12 10.994 -0.118 0.575 11.06 1.11 0.3

31  PT Siantar Top, Tbk   2008 0.44 0.42 0.091 27.164 -0.038 0.519 11.06 1.85 0.47

32  PT Aqua Golden) Misisipi, Tbk  2008 0.21 0.41 0.179 13.819 -0.036 0.331 11.06 1.28 0.47

33  PT Jaya Pari Steel, Tbk 2008 0.02 0.02 0.256 26.713 -2.905 0.046 11.06 0.77 0.45

34  PT Beton Jaya Manunggal, Tbk 2008 0.22 0.22 0.381 24.979 0.339 0.125 11.06 0.4 0.45

35  PT Selamat Sempurna, Tbk 2008 0.28 0.37 0.303 27.558 0.479 0.386 11.06 0.98 0.5

36  PT Indo Kordsa, Tbk    2008 0.37 0.29 0.128 21.238 0.028 0.386 11.06 0.94 0.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

113 
 

 

DATA PENELITIAN TAHUN 2009 
 

NO PERUSAHAAN TAHUN MKTLEV BOOKLEV PROFT SIZE GROWTH ASSET INFL VALUE COND

1  PT Fast Food Indonesia, Tbk               2009 0.22 0.39 0.241 9.018 0.282 0.18 2.78 0.9 0.46

2  PT Indofood Sukses  Makmur, Tbk 2009 0.57 0.62 0.146 7.606 -0.034 0.268 2.78 0.95 0.46

3  PT Mayora Indah, Tbk   2009 0.49 0.5 0.23 12.511 0.202 0.395 2.78 0.65 0.46

4  PT Sinar Mas Agro Resc, Tbk 2009 0.43 0.52 0.129 13.009 -0.889 0.332 2.78 0.96 0.46

5  PT Bentoel Internasional Inv.Tbk 2009 0.38 0.59 0.095 12.634 0.144 0.281 2.78 2.22 0.5

6  PT HM Sampurna, Tbk    2009 0.14 0.41 0.44 7.248 -0.305 0.243 2.78 0.94 0.5

7  PT Fajar Surya Wisesa, Tbk 2009 0.36 0.57 0.155 12.565 -0.239 0.695 2.78 1.12 0.57

8  PT AKR Corporindo, Tbk 2009 0.59 0.63 0.121 9.782 0.028 0.472 2.78 0.99 0.63

9  PT Budi Acid Jaya,Tbk 2009 0.53 0.51 0.143 6.204 -0.297 0.66 2.78 0.72 0.63

10  PT Lautan Luas, Tbk    2009 0.78 0.69 0.077 6.489 -0.119 0.286 2.78 0.84 0.63

11  PT Ekadharma Int.Tbk 2009 0.56 0.19 0.184 11.218 0.159 0.404 2.78 0.56 0.19

12  PT Kageo Igar Jaya, Tbk 2009 0.35 0.4 0.171 11.502 0.027 0.157 2.78 0.63 0.38

13 PT Yan Prima Hasta Persada, Tbk 2009 0.33 0.35 0.195 11.281 0.003 0.524 2.78 1.86 0.38

14  PT Indocement Tunggal Perkasa, Tbk 2009 0.08 0.19 0.322 13.123 0.686 0.572 2.78 1.05 0.19

15  PT Citra Tubindo, Tbk  2009 0.73 0.46 0.145 12.27 -0.115 0.283 2.78 0.4 0.46

16  PT Lionmesh Prima, Tbk 2009 0.56 0.45 0.069 10.862 0.08 0.332 2.78 1.04 0.46

17  PT Pelangi Indah Canindo,Tbk 2009 0.78 0.7 0.141 11.735 -0.415 0.405 2.78 0.92 0.46

18  PT Tira Austenite, Tbk 2009 0.54 0.59 0.159 11.305 -0.226 0.277 2.78 1.67 0.46

19  PT (Kedawung Setia, Tbk 2009 0.85 0.57 0.086 11.741 0.076 0.33 2.78 0.72 0.57

20  PT Arwana Citra Mulia,Tbk 2009 0.19 0.58 0.206 11.915 1.138 0.731 2.78 1.51 0.53

21  PT Surya Toto Indonesia,Tbk 2009 0.55 0.48 0.264 12.005 -0.189 0.389 2.78 0.33 0.53

22  PT Kabelindo Murni, Tbk 2009 0.5 0.37 0.051 11.55 -0.261 0.671 2.78 1.76 0.37

23  PT Astra Graphia, Tbk  2009 0.52 0.51 0.242 11.889 -0.377 0.214 2.78 0.74 0.56

24 PT Metrodata Elektronik, Tbk 2009 0.78 0.62 0.159 12.025 -0.241 0.021 2.78 1.26 0.56

25  PT Astra International, Tbk     2009 0.29 0.45 0.181 4.949 0.234 0.247 2.78 0.99 0.44

26  PT Goodyear Indonesia,Tbk  2009 0.72 0.63 0.178 9.052 -0.289 0.617 2.78 0.36 0.44

27  PT Intraco Penta, Tbk 2009 0.74 0.66 0.111 12.017 -0.052 0.111 2.78 0.81 0.44

28  PT Tunas Ridean,Tbk   2009 0.73 0.42 0.075 6.248 -1.078 0.395 2.78 -0.04 0.44

29  PT United Tractor, Tbk 2009 0.22 0.44 0.302 7.387 0.102 0.485 2.78 0.99 0.44

30  PT Priyadam Farma, Tbk 2009 0.37 0.27 0.128 11 0.13 0.541 2.78 1.08 0.27

31  PT Siantar Top, Tbk   2009 0.37 0.26 0.133 27.031 -0.384 0.594 2.78 0.78 0.46

32  PT Aqua Golden) Misisipi, Tbk  2009 0.18 0.42 0.204 13.953 0.642 0.313 2.78 1.37 0.46

33  PT Jaya Pari Steel, Tbk 2009 0.03 0.02 0.063 26.592 -0.254 0.054 2.78 2.02 0.46

34  PT Beton Jaya Manunggal, Tbk 2009 0.08 0.07 0.271 24.969 -0.034 0.102 2.78 0.81 0.46

35  PT Selamat Sempurna, Tbk 2009 0.34 0.42 0.283 27.571 -0.065 0.363 2.78 0.76 0.44

36  PT Indo Kordsa, Tbk    2009 0.22 0.17 0.157 21.023 -0.212 0.478 2.78 1.05 0.44  
 


