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ABSTRAK 

Hotman Jefferson Simatupang: Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Brawijaya, 17 mei 2019. Determinan struktur modal berdasarkan 
pecking order theory dan trade off theory. Ketua Komisi Pembimbing: Lilik 
Purwanti, Komisi Pembimbing: Endang Mardiati. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara profitabilitas, pertumbuhan 
penjualan, non debt tax shield, tangibility of asset, dan surplus pendanaan terhadap 
struktur modal pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) periode tahun 2014-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah kausal 
komparatif (Causal-Comparative Research) dengan sampel yang diteliti yaitu 154 
perusahaan non keuangan yang mengalami surplus pendanaan. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan yaitu Purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa non-debt tax shield tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. 
Selain itu, pertumbuhan penjualan, Tangibility assets, dan surplus pendanaan 
memiliki pengaruh yang positif terhadap struktur modal, sedangkan profitabilitas 
memiliki pengaruh negatif terhadap struktur modal. 

Kata kunci: Pecking order theory, Struktur modal, Trade off theory. 

  



ABSTRACT 

Hotman Jefferson Simatupang: Magister Accounting program, Economic and 
Business Faculty of Brawijaya University, 17 mei 2019. Determinants of Capital 
Structures Based on the Pecking Order Theory and Trade-off Theory. Supervisor: 
Lilik Purwanti, Co-Supervisor: Endang Mardiati. 

Determining the decision of the company capital structure is a very important thing 
because it influences the development of resources potency and the sustainability of 
a company. Related to taking decision of the capital structure, there is still different 
perception so far between pecking order theory and trade off theory. This research 
aims to know the effect of profitability, sales growth, non debt tax shield, tangibility of 
assets, and funding surplus towards the capital structure of non financial companies 
listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) period 2014-2017. The research method 
used was Causal-Comparative Research with samples investigated were panel data 
of 154 non financial companies experiencing funding surplus with total observation in 
the amount of 616. The result of this research shows that non-debt tax shield and 
growth sales do not have effect towards company capital structure. Beside that, 
funding surplus has positive effect towards the capital structure, while profitability and 
tangibility assets have negative effect towards the capital structure. 

Keywords: Capital structures, Pecking order theory, Trade-off theory.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Perkembangan ekonomi yang semakin pesat pada era globalisasi menuntut 

manajemen perusahaan untuk cermat dalam mengambil keputusan dari berbagai 

alternatif strategi agar tetap dapat bersaing dalam industri. Salah satu keputusan 

yang harus dihadapi oleh perusahaan terutama manajer keuangan adalah 

keputusan mengenai struktur modal. Menurut Sjahrial (2014: 250) struktur modal 

adalah perimbangan antara penggunaan modal pinjaman dengan modal sendiri 

perusahaan. Van Horne (2007: 232) mendefinisikan struktur modal sebagai 

bauran (proporsi) pendanaan permanen jangka panjang perusahaan yang diwakili 

oleh utang,saham preferen, dan ekuitas saham biasa. Sehingga, dapat ditarik 

kesimpulan keputusan mengenai struktur modal adalah keputusan manajemen 

perusahaan untuk menentukan proporsi terbaik antara pendanaan internal dan 

pendanaan eksternal dengan mempertimbangkan risiko yang berpotensi muncul 

termasuk risiko kebangrutan. Pengambilan keputusan struktur modal yang optimal 

akan membuat perusahaan mampu untuk memaksimalkan sumber daya serta 

menunjang kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan harus tepat dalam 

menentukan komposisi struktur modal sesuai dengan keadaan keuangan 

perusahaan. Perusahaan yang mengalami surplus pendanaan akan memiliki lebih 

banyak pilihan untuk melakukan pendanaan perusahaan karena keadaan 

keuangan yang baik.  

       PT Gajah Tunggal Tbk mengalami penurunan utang pada tahun 2017 yang 

dibuktikan terjadinya penurunan levarage ratio (debt to EBITDA) dari angka 4,1 

pada tahun 2016 menjadi 3,8 pada tahun 2017. Penurunan utang PT Gajah unggal 
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Tbk searah dengan terjadinya peningkatan EBITDA perusahaan yang 

diindikasikan oleh peningkatan penjualan sebesar 9,8% dibanding tahun 2016 

(Noviani,2018). Penurunan rasio utang pada tahun 2017 tidak diikuti oleh 

profitabilitas perusahaan yang mengalami penurunan sebesar 6% jika 

dibandingkan dengan tahun 2016. PT VALE yang merupakan perusahaan 

pertambangan yang beroperasi di Indonesia mengalami kejadian yang sama 

dengan PT Gajah unggal Tbk. Perusahaan ini mencatat terjadinya peningkatan 

EBITDA jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang diindikasikan dengan 

peningkatan penjualan total sebesar $629,3 juta di tahun 2017 (terjadi kenaikan 

sebesar 8% dibanding tahun 2016). Terjadinya peningkatan EBITDA 

mengindikasikan terjadinya peningkatan pada cash flow dari PT VALE. Utang dari 

PT VALE pada tahun 2017 juga mengalami penurunan dibanding 2016 sebesar 

$43,07 juta (Vale,2018). Penurunan utang yang dialami oleh PT VALE tidak diikuti 

dengan profitabilitas dari perusahaan tambang nikel ini dengan terjadinya 

penurunan profitabilitas tiap quarter dalam laporan interim perusahaan yang 

berdampak pada kerugian perusahaan pada akhir periode tahun 2017 sebesar 

$15,271 juta, pada tahun sebelumnya perusahaan mengalami profit sebesar 

$1,906 juta. 

       PT VALE dan PT Gajah Tunggal Tbk menunjukkan pada keadaan keuangan 

perusahaan yang mengalami surplus mengindikasikan terjadinya penurunan 

penggunaan utang dalam keputusan pendanaan perusahaan sesuai dengan 

pandangan dari pecking order theory yang memiliki pandangan bahwa entitas 

yang mengalami surplus pendanaan, sebaiknya menggunaan dana surplus untuk 

pendanaan perusahaan dan menunda pembagian dividen karena memiliki opsi ini 

memiliki risiko yang kecil dibanding dengan menggunakan utang. Myers (2001) 



menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami surplus pendanaan dalam 

keputusan struktur modalnya akan memilih membayar utang yang dilakukan pada 

periode sebelumnya dan meminimalisir penggunaan utang untuk pendanaannya. 

Keadaan pendanaan perusahaan yang mengakami penurunan utang pada 

periode 2017 tidak diikuti oleh profitabilitas perusahaan yang secara bersamaan 

mengakami penurunan profitabilitas, bahkan PT VALE mengalami kerugian dalam 

proses bisnisnya. Keadaan ini berbanding terbalik dengan pecking order theory 

yang berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki keadaan keuangan yang baik 

akan melakukan pendanaan melalui internal sehingga akan menurunkan 

penggunaan utang (Miglo, 2016:54). Yang terjadi pada PT VALE dan Gajah 

Tunggal TBK adalah penurunan profitabilitas perusahaan yang tidak diikuti oleh 

penggunaan utang yang mengalami penurunan. 

       Pembahasan mengenai struktur modal saat ini masih menjadi teka-teki 

karena banyak perspektif teori yang menjelaskan keputusan pendanaan. Dua teori 

struktur modal yang terkenal sampai saat ini adalah pecking order theory dan trade 

off theory. Pengurangan pembayaran pajak yang diperoleh perusahaan melalui 

keputusan pendanaan menggunakan utang tentunya akan menguntungkan di 

satu sisi, akan tetapi dengan prinsip tersebut utang yang harus ditanggung 

perusahaan otomatis akan semakin besar dan akan berdampak pada beban yang 

harus dihadapi oleh perusahaan dengan munculnya agency cost serta biaya 

kebangkrutan yang muncul akibat penggunaan utang yang besar. Berdasarkan 

keadaan tersebut istilah perfect capital market tidak dapat berlaku lagi seperti yang 

diasumsikan oleh teori Modigliani dan Miller. Perusahaan harus tetap 

mempertimbangkan kemungkinan biaya-biaya yang timbul akibat pendanaan 

perusahaan. Biaya yang timbul akibat kebangkrutan dapat menjadi sangat mahal 
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karena perusahaan akan dihadapkan pada masalah hukum, aspek akuntansi dan 

kesulitan mempertahankan pelanggan (Sjahrial 2014: 277). Trade off antara 

manfaat yang diperoleh dengan biaya yang harus ditanggung dari penggunaan 

utang menunjukkan bahwa pada keadaan pasar tidak sempurna struktur modal 

akan optimal jika manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan biaya 

yang harus dikeluarkan, yang kemudian pandangan ini dikenal dengan trade off 

theory (Miglo, 2016: 32). Dalam pandangan trade off theory determinan dari 

struktur modal adalah profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan tanggibility 

assets. 

       Dalam keadaan pasar yang tidak sempurna terjadinya asimetri informasi 

antara manajemen dan investor tidak dapat dihindari. Manajemen perusahaan 

memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan dengan investor, padahal investor 

memiliki peran penting dalam pembentukan nilai perusahaan yang optimal. 

Manajemen selaku pihak yang memiliki informasi lebih dibanding investor 

tentunya harus cermat untuk melakukan pengambilan keputusan pendanaan 

perusahaan (Ross, 2002; 439). Hal ini yang kemudian mendasari Myers (1984), 

serta Myers dan Majluf (1984) mencetuskan pecking order theory yang membahas 

urutan pendanaan bagi perusahaan mulai dari pendanaan yang paling aman yang 

bisa diambil oleh perusahaan. Frank dan Goyal (2002) menyatakan bahwa dalam 

pecking order theory terdapat tiga sumber pendanaan bagi perusahaan mulai dari 

retained earning, utang, modal ekuitas. Retained earning adalah sumber 

pendanaan yang dianggap paling aman sehingga ketika perusahaan memperoleh 

keuntungan perusahaan sebaiknya melakukan pendanaan melalui retained 

earning karena akan memiliki risiko lebih kecil dibanding dengan melakukan utang 

dan menerbitkan saham. Teori ini memiliki pandangan bahwa perusahan ketika 



dalam keadaan surplus akan mengutamakan pendanaan melalui internal terlebih 

dahulu, kemudian ketika terjadi defisit perusahaan akan melakukan pendanaan 

melakukan melalui eksternal menggunakan utang dan menerbitkan saham. 

       Perbedaan perspektif dari pecking order theory dan trade off theory sampai 

saat ini masih menjadi perdebatan dari penelitian terkait struktur modal. Sebelum 

tahun 1999 trade off theory masih dianggap sebagai teori terbaik dalam 

menjelaskan struktur modal, sehingga banyak penelitian struktur modal berfokus 

pada penggunaan teori ini. Ketika periode 1999 Syam-Sunders dan Myers meneliti 

struktur modal dengan berfokus pada pecking order theory dan menemukan hasil 

bahwa pecking order theory merupakan teori terbaik untuk menjelaskan struktur 

modal. Frank dan Goyal (2000) menemukan hasil yang berbeda dengan penelitian 

Syam-sunders dan Myers dengan menemukan bahwa trade off theory merupakan 

teori terbaik dalam menjelaskan struktur modal. Sampai saat ini, banyak penelitian 

yang melakukan penelitian yang melakukan pengujian terhadap kedua teori ini 

dan menemukan hasil yang inkonsisten antar penelitian. Menurut Ross (2002: 

440) Dalam trade off theory terdapat target utang yang menjadi batasan 

perusahaan dalam melakukan pendanaan melalui utang beserta keuntungan 

seperti biaya pengurangan pajak dan biaya modal dengan ukuran trade off 

tertentu. Dalam pandangan trade off theory perusahaan yang memiliki 

profitabilitas akan aman dalam melakukan pendanaan melalui utang karena 

mampu melakukan kewajiban terhadap biaya yang timbul dari aktivitas pendanaan 

tersebut, sedangkan bagi pecking order theory sebaiknya perusahaan 
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menggunakan keuntungan yang diperoleh menjadi retained earning guna 

memperoleh pendanaan yang aman.  

        Profitabilitas adalah ukuran dari kinerja perusahaan dalam kegiatan 

operasinya dalam satu periode. Dalam trade off theory dikatakan ketika sebuah 

perusahaan memiliki profitabilitas tidak stabil, lebih baik untuk menggunakan 

pendanaan melalui utang lebih kecil untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya 

kebangkrutan akibat menanggung biaya pendanaan. Ketika perusahaan memiliki 

profitabilitas lebih stabil akan aman dalam melakukan pendanaan melalui utang. 

Dalam pecking order theory, perusahaan yang memiliki profitabilitas stabil 

dinyatakan untuk lebih baik menahan laba yang diperoleh untuk kepentingan 

pendanaan karena pendanaan dari internal perusahaan dianggap paling aman. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Benkraiem dan Gurau (2013), Amidu 

(2007), Vasillou (2009), dan Sugianto (2013) meneliti terkait dengan determinan 

struktur modal menemukan hasil bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap 

struktur modal dengan menggunakan proxy ROA. Hasil penelitian yang dilakukan 

Benkraiem dan Gurau (2013), Amidu (2007), Vasillou (2009), dan Sugianto (2013) 

menunjukkan hasil bahwa perusahaan akan melakukan pendanaan melalui 

internal yang dianggap paling aman dahulu dalam melakukan pendanaan 

perusahaannya. Hasil penelitian berbeda ditemukan oleh Nurfitriana (2014) yang 

menemukan hasil bahwa tidak ada pengaruh antara profitabilitas dengan struktur 

modal. 

       Pertumbuhan penjualan mencerminkan keadaan kegiatan operasional dari 

tahun ke tahun. Ketika perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan yang stabil 

maka akan lebih aman dalam melakukan pendanaan dari eksternal perusahaan 

seperti menerbitkan surat utang. Selain itu perusahaan yang mengalami 



pertumbuhan perusahaan juga otomatis pajak penghasilan akan meningkat. 

Penggunaan utang berdasarkan trade off theory yang memiliki batasan untuk 

mengurangi pajak yang harus dibayarkan merupakan sebuah keputusan yang 

tepat (Ross, 442 : 2002). Penelitian Yazdanfar and Öhman (2014) dan Ganguli 

(2013) menemukan hasil bahwa Pertumbuhan perusahaan mengikuti trade off 

theory yang menyatakan bahwa perusahaan akan aman dalam melakukan 

pendanaan melalui utang jika pertumbuhan perusahaannya stabil tiap tahun. Hasil 

yang berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Alipour (2015) dan 

Chakrabarti (2018) menemukan hasil bahwa terdapat pengaruh negatif antara 

pertumbuhan  perusahaan dengan struktur modal yang sejalan dengan pecking 

order theory yang menyatakan ketika perusahan memiliki keadaan keuangan yang 

baik pendanaan terbaik pertama adalah melalui internal perusahaan. 

       Non debt tax shield (NDTS) adalah faktor selain utang yang dapat digunakan 

perusahaan dalam pengurangan pajak perusahaan. Faktor tersebut adalah 

amortisasi dan depresiasi yang dalam peraturan perpajakan diperbolehkan untuk 

dijadikan sebagai pengurang pajak perusahaan ( DeAngelo dan Masulis, 1980). 

Dalam UU PPh No 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 dinyatakan bahwa: 

        “Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan 
bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya 
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termsuk: biaya 
penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang 
mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 1 dan pasal 11A.” 

Non debt tax shield sebagai faktor lain dalam memperoleh manfaat pajak selain 

penggunaan utang dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan 

kebijakan struktur modal perusahaan. DeAngelo dan Masulis (1980) menjabarkan 

bahwa dalam trade off theory  perusahaan dengan dengan tingkat non debt tax 
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shield tinggi akan menggunakan utang yang lebih kecil dalam struktur modalnya 

dibanding dengan perusahaan yang memiliki tingkat non debt tax shield rendah.  

Penelitian oleh Zhang dan kanazaki (2007) dan Gomez et. al. (2014) mendapatkan 

hasil bahwa non debt tax shield memiliki pengaruh negatif terhadap struktur modal 

yang berarti semakin tinggi depreasi perusahaan, maka tax shield yang diperoleh 

lebih besar sehingga perusahan dapat memperoleh pengurangan pajak yang 

besar. Hasil penelitian oleh Karadeniz Et. Al. (2009) dan Haron (2016) 

memperoleh hasil bahwa non debt tax shield tidak signifikan terhadap struktur 

modal. 

       Tangibility assets dalam perusahaan merupakan salah satu investasi 

perusahaan. Menurut pandangan trade off theory, aset berwujud merupakan 

salah satu jaminan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman, perusahaan 

dengan tingkat tangibility of assets yang tinggi memiliki peluang yang lebih baik 

untuk memperoleh dan menerbitkan utang dengan menjaminkan aset 

perusahaan. Berdasarkan pandangan dari trade off theory menunjukkan bahwa 

adanya keterkaitan antara tangibility of assets dengan struktur modal 

perusahaan. Kreditur akan memberikan pinjaman kepada perusahaan yang 

memiliki aset berwujud sebagai jaminan dari peminjaman yang akan diberikan 

oleh kreditur. Dari pinjaman tersebut yang akan mempengaruhi struktur modal 

perusahaan. Penelitian sebelumnya oleh Abdulla (2017), Chadha dan Sarma 

(2015), Chiang et. al. (2010) dan Sugianto (2013) menemukan hasil bahwa 

Tangibility asset memiliki pengaruh positif terhadap struktur modal. Akan tetapi, 

penelitian Al-Najjar dan Hussainey (2011), Amidu (2007), Serghiescua dan 

Vaidean (2014) memiliki hasil yang bertolak belakang dengan trade off theory 

yaitu memiliki hasil negatif. Hasil penelitian Serrasqueiro dan Caetano (2015), 

dan Haron (2016) menemukan hasil bahwa tangibility assets tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal perusahaan. 

       Penelitian terdahulu terkait pengujian trade off theory dan pecking order 

theory sudah banyak dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan Vasiliou Et. 

Al. pada tahun 2009 terkait pengujian pecking order theory pada perusahaan 

Yunani yang listing di the Athens Exchange. Penelitian tersebut menguji debt ratio 

sebagai variabel dependen terhadap profitabilitas sebagai variabel independen. 



Vasiliou juga melakukan kajian kualitatif dengan menggunakan kuisioner 

mengenai prioritas pendanaan perusahaan Yunani antara pendanaan internal dan 

pendanaan eksternal melalui utang. Hasil penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap debt ratio yang 

menunjukkan bahwa pola pendanaan perusahaan Yunani mengikuti pecking order 

theory. Hasil penelitian melalui kuisioner menyatakan bahwa perusahaan Yunani 

dalam keadaan profit akan memilih pendanaan melalui internal dan ketika 

profitabilitas rendah perusahaan akan memilih pendanaan melalui utang. 

       Serrasqueiro dan Caetano (2015) melakukan penelitian mengenai pemilihan 

keputusan struktur modal perusahaan diseluruh wilayah Portugal berdasarkan 

pecking order theory dan trade off theory. Serrasqueiro dan Caetano 

menggunakan variabel independen Effective tax rate, Non-debt tax shield, Growth 

opportunities, Asset tangibility, Profitability, Size, Age, dan Risk berpengaruh 

terhadap struktur modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Size 

berpengaruh positif terhadap struktur modal. Variabel effective tax rate, non-debt 

tax shield, Growth opportunities, Tangibility assets, dan risk tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal. Hasil penelitian juga menunjukkan hasil bahwa variabel 

Profitability dan age Berpengaruh negatif terhadap struktur modal. 

      Zhang dan Kanazaki (2007) menguji trade off theory dan pecking order model 

dari struktur modal pada perusahaan jepang dengan Profitabilitas, tanggibility, 

ukuran perusahaan, NDTS, growth Opportunities dan defisit pendanaan sebagai 

faktor yang mempengaruhi struktur modal (leverage ratio) serta melakukan 

pengujian pada model Syam-Sunder dan Myer. Hasil penelitian menunjukkan hasil 

bahwa variabel non debt tax shield dan Defisit pendanaan berpengaruh positif 

terhadap struktur modal; variabel profitabilitas  berpengaruh negatif terhadap 
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struktur modal, sedangkan Variabel ukuran perusahaan, tangibility, dan growth 

opportunities tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

       Bhama et. al. (2016) melakukan penelitian mengenai pengujian pecking order 

theory pada perusahaan surplus dan defisit di negara India. Hasil penelitian 

menunjukkan hasil bahwa variabel defisit pendanaan berpengaruh positif 

terhadap struktur modal dan variabel surplus pendanaan berpengaruh negatif 

terhadap struktur modal. Hasil penelitian menujukkan bahwa perusahaan India 

mengikuti pecking order theory dalam aktivitas pendanaannya. 

       Hasil penelitian sebelumnya menujukkan hasil bahwa variabel-variabel yang 

diteliti masih terdapat arah hubungan yang tidak konsisten (research gap) pada 

determinan struktur modal. Variabel tersebut adalah profitabilitas, pertumbuhan 

penjualan, non debt tax shield, dan tangibility asset. PT VALE dan PT Gajah 

Tunggal TBK mengalami penurunan profitabilitas dan rasio utang secara 

bersamaan yang tidak sesuai dengan pernyataan pecking order theory. 

Selanjutnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan 

menggabungkan penelitian dari Zhang dan Kanazaki (2007) serta Bhama 

(2016). Dalam penelitian struktur modal terdapat perbedaan persepsi antara 

pecking order theory dan trade off theory pada variabel profitabilitas, 

pertumbuhan penjualan, non debt tax shield, dan tangibility asset. Peneliti ingin 

mengetahui teori manakah antara  pecking order theory dan trade off theory 

yang dapat menggambarkan keputusan struktur modal perusahaan Indonesia. 

Peneliti menambahkan variabel surplus pendanaan sebagai faktor penentu 

struktur modal yang dapat merepresentasikan pecking order theory karena 

berdasarkan pengetahuan peneliti masih belum pernah dilakukan di negara 

Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut, peneliti menggunakan lima variabel 

independen yaitu profitabilitas,  pertumbuhan penjualan, non debt tax shield, 

tangibility of asset, dan surplus pendanaan. Variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah struktur modal. Kebaruan penelitian ini adalah 

penggunaan perusahaan non keuangan yang mengalami surplus sebagai 

sampel penelitian serta pengujian variabel surplus pendanaan yang berdasarkan 

npengetahuan peneliti merupakan variabel baru yang belum pernah diteliti di 

Indonesia.  

       Penelitian ini menggunakan perusahaan non keuangan keuangan yang 

berada di bursa efek Indonesia (BEI) yang mengalami surplus pendanaan. 

Perusahaan non keuangan dipilih karena memiliki struktur modal yang berbeda 



dengan perusahaan keuangan seperti bank, asuransi, dan kredit yang memiliki 

pendanaan yang berbeda dengan perusahaan non keuangan, sehingga bisa 

menggambarkan keadaan secara umum pada perusahaan Indonesia dalam 

melakukan keputusan terkait struktur modal. Keadaan perusahaan yang 

mengalami surplus dipilih karena menunjukkan perusahaan yang memiliki 

keadaan keuangan yang baik, sehingga diharapkan penelitian ini mendapatkan 

hasil yang lebih mendalam terkait dengan teori struktur modal, terutama pecking 

order theory.  Periode waktu yang dipilih adalah tahun 2014-2017 untuk 

memberikan hasil terbaru terkait dengan penelitian ini. 

       Terdapat beberapa perbedaan dari penelitian ini yang masih belum ditemukan 

dengan penelitian serupa di Indonesia. Pertama, penggunaan variabel surplus 

pendanaan sebagai determinan struktur modal yang masih belum dilakukan di 

Indonesia. Kedua, penggunaan variabel surplus pendanaan sebagai determinan 

struktur modal yang masih belum dilakukan di Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti memilih judul penelitian sebagai 

berikut:  

“Determinan Struktur Modal berdasarkan Pecking Order Theory dan 

Trade Off Theory” 

1.2 Motivasi penelitian 

 Peneliti memiliki 3 motivasi dalam menyusun penelitian ini, yaitu: 

1. Pertama, penentuan keputusan struktur modal perusahaan adalah hal 

penting dalam kegiatan operasional perusahaan karena pengambilan 

keputusan struktur modal yang efektif tentunya akan membantu 

perusahaan memaksimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki 
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perusahaan dan ketika manajemen gagal dalam menentukan keputusan 

struktur modal yang tepat bagi perusahaannya akan menimbulkan 

permasalahan seperti munculnya risiko kebangkrutan dan agency cost 

yang meningkat akan membebani perusahaan.  

2. Kedua, terdapat perbedaan persepsi antara pecking order theory dan trade 

off theory terkait dengan pengambilan keputusan struktur modal 

perusahaan sehingga menarik peneliti untuk melakukan penelitian terkait 

teori yang diikuti oleh perusahaan indonesia dalam melakukan keputusan 

struktur modalnya. 

3. Ketiga, selama ini model  Syam-Sunder dan Myers yang menjelaskan 

struktur modal berdasarkan pecking order theory menggunakan sampel 

hanya perusahaan yang mengalami defisit, sedangkan perusahaan yang 

mengalami surplus dikeluarkan dari sampel penelitian untuk mengikuti 

teori dari pecking order. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan menggunakan sampel pada kondisi perusahaan mengalami 

surplus untuk menguji kembali model Syam-sunder dan Myers. Alasan 

yang mendasari peneliti mengambil perusahaan yang mengalami surplus 

adalah keadaan pasar modal dan pendanaan indonesia yang mengalami 

surplus pada tahun 2017 dan terjadinya penurunan tingkat utang 

perusahaan swasta di Indonesia pada tahun yang sama, sehingga 

pemilihan perusahaan yang mengalami surplus tepat untuk diteliti kembali. 

1.3 Perumusan Masalah 



Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah  profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan 

surplus non keuangan? 

2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan surplus non keuangan? 

3. Apakah  non debt tax shield berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan surplus non keuangan? 

4. Apakah  tangibility of asset berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan surplus non keuangan? 

5. Apakah Surplus pendanaan berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan surplus non keuangan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji apakah  profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan surplus non keuangan yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk menguji apakah Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap 

struktur modal perusahaan surplus non keuangan yang terdaftar di BEI. 

3. Untuk menguji apakah non debt tax shield berpengaruh terhadap struktur 

modal perusahaan surplus non keuangan yang terdaftar di BEI. 

4. Untuk menguji apakah tangibility of asset berpengaruh terhadap struktur 

modal perusahaan surplus non keuangan yang terdaftar di BEI. 

5. Untuk menguji apakah surplus pendanaan berpengaruh struktur modal 

perusahaan surplus non keuangan yang terdaftar di BEI. 
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1.5 Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa Kontribusi, sebagai berikut : 

1. Kontribusi teori 

Hasil penelitian memberikan kontribusi teoritis dengan membuktikan 

aplikasi trade off theory dan pecking order theory dalam penentuan struktur 

modal perusahaan di Indonesia, serta penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dengan melakukan 

pengembangan pengujian model ini yang lebih baik pada tempat, waktu, 

dan jenis perusahaan yang berbeda sesuai dengan kondisi yang selalu 

berkembang. 

2. Kontribusi praktik 

Hasil penelitian memberikan kontribusi praktik bagi berbagai pihak, bagi 

manajemen perusahaan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

memilih keputusan pendanaan terbaik sesuai dengan keadaan keuangan 

dan operasional perusahaan. Bagi kreditor sebagai bahan pertimbangan 

dalam memberikan utang untuk pendanaan perusahaan sesuai dengan 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Bagi 

masyarakat luas terutama calon investor sebagai pertimbangan untuk 

melakukan investasi dengan mempertimbangkan keadaan operasional 

perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam melakukan kewajiban 

pendanaannya. 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Struktur Modal 

Tantangan besar bagi semua perusahaan semakin meningkat pada era 

globalisasi karena persaingan dalam dunia bisnis yang semakin pesat. Pada era 

globalisasi dewasa ini, hubungan antar negara semakin meningkat karena 

menurunnya batas antar negara yang ditandai dengan dilaksanakannya perdagangan 

antar negara. Tantangan yang semakin besar dapat dilihat dari seberapa banyak 

perusahaan asing yang masuk ke sebuah negara dan melakukan transaksi 

perdagangan internasional. Perusahaan harus mampu menghadapi realita yang 

terjadi dan harus mampu bertahan karena ketatnya persaingan yang dihadapi jika 

tidak ingin tersingkir. Agar dapat bertahan dalam persaingan, perusahaan harus 

mampu menyusun dan mengimplementasikan strategi yang tepat untuk menciptakan 

keunggulan bersaing. Salah satu keputusan penting yang harus dilakukan oleh 

perusahaan adalah keputusan mengenai struktur modal. 

2.1.1 Pengertian Struktur Modal 

       Manajer keuangan memiliki tugas penting untuk mengelola keuangan 

perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh stakeholder. Tugas 

penting dari manajer keuangan salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan 

pendanaan perusahaan atau finance decision. Terdapat banyak alternatif sumber 

pendanaan perusahaan yang dapat dipertimbangkan oleh manajer keuangan, 

sehingga harus cermat dalam mempertimbangkan dan memilih sumber pendanaan 

yang akan digunakan. Salah satu faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah 

risiko yang dapat dihadapi perusahaan ketika memilih sumber pendanaan tersebut. 

Keputusan yang tidak cermat tentunya akan merugikan perusahaan karena akan 
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menimbulkan biaya agensi dan menimbulkan risiko kebangkrutan. Namun, apabila 

perusahaan dengan tepat memilih sumber pendanaan maka akan membawa 

keuntungan bagi perusahaan untuk dapat menjalankan kegiatan operasionalnya 

bahkan untuk mengembangkan perusahaan. 

       Terdapat beberapa pengertian struktur modal yang berasal dari sumber-sumber 

yang berbeda yang akan dijabarkan oleh peneliti dengan tujuan agar lebih memahami 

tentang struktur modal. Sjahrial (2014:250) mendefinisikan struktur modal sebagai 

perimbangan di antara penggunaan modal pinjaman yaitu utang jangka pendek yang 

bersifat permanen dan utang jangka panjang dengan modal sendiri (saham preferen 

dan saham biasa). Struktur modal merupakan representasi proporsi pemodalan 

perusahaan yang terdiri dari modal utang jangka panjang dan modal sendiri (Ross, 

2008:4). Menurut Van Horne (2007: 232), struktur modal adalah proporsi pendanaan 

permanen jangka panjang perusahaan yang dapat berupa utang,saham preferen, dan 

ekuitas saham biasa. Swanson (2003: 2) mendefinisikan struktur modal sebagai 

bauran utang jangka panjang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai aset 

produktif perusahaan. Berdasarkan pemaparan dari beberapa literatur, dapat 

disimpulkan bahwa struktur modal adalah bauran antara modal sendiri dan modal dari 

pihak eksternal yang bertujuan untuk membiayai aktivitas perusahaan. 

2.1.2 Sumber Struktur Modal 

Terdapat dua sumber pendanaan bagi perusahaan, yaitu sumber pendanaan 

internal dan sumber pendanaan eksternal. Sumber pendanaan dari internal 

perusahaan berupa Retained Earning. Sumber pendanaan eksternal berupa modal 

saham dan utang (Debt). Pendanaan eksternal dapat dimanfaatkan oleh perusahaan 

untuk pendanaan aktivitas jangka pendek maupun jangka panjang yang kemudian 

membentuk struktur modal perusahaan. 



Margaretha (2004:113) menyatakan terdapat dua sumber pendanaan yang dapat 

memperkuat struktur modal pada suatu perusahaan. Pertama sumber pendanaan 

yang berasal dari modal sendiri yang dilakukan dengan menerbitkan saham (share). 

Sumber yang kedua adalah modal dari eksternal yang dilakukan dengan menerbitkan 

obligasi (bonds) atau berutang pada bank.  

2.1.3 Pengukuran Struktur Modal 

       Perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan nilai saham sehingga dituntut 

untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dengan selalu memperhitungkan 

akibatnya kepada nilai perusahaan. Struktur modal sering memiliki kaitan erat dengan 

nilai perusahaan, karena keputusan pendanaan yang diambil akan memiliki dampak 

langsung terhadap nilai perusahaan. Ross (2002:4) merepresentasikan nilai 

perusahaan dapat terlihat dari penggunaan utang dan ekuitas dalam proporsi struktur 

modal perusahaan.  

       Rasio yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur modal perusahaan 

adalah debt to EBITDA ratio atau yang biasa dikenal dengan istilah debt to EBITDA 

ratio. debt to EBITDA ratio merupakan perbandingan antara total utang, baik jangka 

panjang maupun jangka pendek dengan earning before tax, depresiasi, dan 

amortisasi. 

2.1.4 Teori mengenai struktur modal 

Terdapat beberapa penjelasan yang dapat menggambarkan penjelasan mengenai 

struktur modal. Dijelaskan menjadi pemaparan berikut ini: 

1. Teori Trade-Off  Dalam Struktur Modal 

       Trade-off theory merupakan pengembangan dari perdebatan terkait 

teori Modigliani dan Miller (1963) yang menjelaskan bahwa sebuah 

perusahaan dapat menggunakan utang sebanyak-banyaknya karena 
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semakin tingginya utang. Frank dan Goyal (2008: 141) menjabarkan setiap 

pengambil keputusan wajib untuk mempertimbangkan dan mengevalusi 

biaya yang mungkin muncul dan manfaat yang diperoleh dari pendanaan 

melalui utang. Dalam teori ini diasumsikan keputusan struktur modal 

terbaik adalah keputusan yang bisa menyeimbangkan antara manfaat dan 

biaya yang muncul dari keputusan struktur modal. Biaya yang dapat timbul 

dari struktur modal ada dua jenis, yaitu biaya keagenan dan biaya 

kebangkrutan yang muncul akibat ketidakmampuan membayar utang dan 

bunga yang semakin tinggi. biaya kebangkrutan yang timbul dapat berupa: 

a)    Biaya langsung meliputi biaya yang dikeluarkan untuk membayar 

biaya administrasi, biaya pengacara, biaya akuntan, dan biaya 

lainnya yang sejenis. 

b)    Biaya tidak langsung: biaya yang terjadi karena dalam kondisi 

kebangkrutan, perusahaan lain atau pihak lain tidak mau 

berhubungan dengan perusahaan secara normal. Biaya 

kebangkrutan ini sampai tingkat utang tertentu akan lebih tinggi 

dibandingkan dengan penghematan pajak. Kondisi ini 

memperlihatkan bahwa struktur modal akan menyebabkan nilai 

perusahaan turun.  

       Dapat ditarik kesimpulan, gabungan antara teori struktur modal 

Modigiliani-Miller dengan memasukkan biaya kebangkrutan dan biaya 

keagenan mengindikasikan adanya trade-off antara penghematan pajak 

dari utang dengan biaya kebangkrutan. Oleh karena itu, teori ini disebut 

teori trade-off struktur modal. 

 



2. Pecking Order Theory 

       Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan mempunyai urut-urutan 

dalam pendanaan, seperti berikut: 

a) Perusahaan memilih pendanaan internal. Dana internal ini berasal 

dari laba (keuntungan) yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan. 

b) Perusahaan menghitung target rasio pembayaran didasarkan 

pada perkiraan kesempatan investasi. Perusahaan berusaha 

menghindari perubahan deviden yang tiba-tiba. Ditarik kesimpulan 

bahwa pembayaran dividen diharapkan konstan atau kalau pun 

berubah, tidak secara signifikan. 

c) Kebijakan dividen yang konstan, digabungkan dengan flukstuasi 

keuntungan dan kesempatan investasi yang tidak bisa diperdiksi, 

akan menyebabkan aliran kas yang diterima oleh perusahaan 

akan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran investasi 

pada saat- saat tertentu, dan akan lebih kecil pada saat yang lain. 

Apabila kas tersebut lebih besar, perusahaam akan membayar 

utang atau mebeli surat berharga. Jika kas tersebut lebih kecil, 

perusahaan akan menggunakan kas yang dipunyai atau menjual 

surat berharga. 

d) Jika pendanaan eksternal diperlukan, perusahaan akan 

mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu. 

Perusahaan akan memulai dengan utang, kemudian dengan surat 

berharga campuran seperti obligasi konvertibel, dan kemudian 

barangkali saham sebagai pilihan terakhir. Teori ini menjelaskan 

bahwa kebutuhan dana ditentukan oleh kebutuhan investasi. Oleh 
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karena itu, perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang 

tinggi justru mempunyai tingkat utang yang lebih kecil. Tingkat 

keuntungan yang tinggi menjadikan dana internal mereka cukup untuk 

memenuhi kebutuhan investasi sehingga tidak membutuhkan dana 

ekternal. 

2.1.5 Determinan Struktur Modal berdasarkan pecking order theory dan trade-

off theory 

1. Profitabilitas 

       Profitabilitas menunjukkan hasil kinerja perusahaan pada masing-masing 

periodenya. Dalam hubungannya dengan kinerja keuangan ketika profitabilitas dalam 

periode tersebut meningkat, maka dapat dikatakan kinerja keuangan perusahaan 

baik. Sjahrial (2014 : 277 ) menyatakan bahwa pandangan trade off theory ketika 

sebuah perusahaan memiliki profitabilitas tidak stabil, lebih baik untuk menggunakan 

pendanaan melalui utang lebih kecil untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya 

kebangkrutan akibat menanggung biaya pendanaan. Ketika perusahaan memiliki 

profitabilitas lebih stabil akan aman dalam melakukan pendanaan melalui utang. 

Dalam teori pecking order theory, perusahaan yang memiliki profitabilitas stabil 

dinyatakan untuk lebih baik menahan laba yang diperoleh untuk kepentingan 

pendanaan karena pendanaan dari internal perusahaan dianggap paling aman. 

2. Pertumbuhan Penjualan 

       Pertumbuhan penjualan adalah ukuran sampai sejauh mana laba per saham dari 

suatu perusahaan dapat ditingkatkan oleh utang. Pengukuran pertumbuhan penjualan 

ini memilki maksud untuk menunjukkan tingkat pertumbuhan atau perkembangan 

perusahaan dalam penjualan. Pertumbuhan ini akan meningkatkan laba sebelum 

bunga dan pajak, sehingga pendanaan perusahaan yang menggunakan utang 



dengan beban bunga sebagai pengurang pajak dapat meningkatkan laba bersih yang 

membuat laba per saham juga ikut meningkat. Akan tetapi, hal ini terjadi hanya selama 

laba sebelum pajak dan bunga tersebut lebih besar daripada beban bunga dari 

pendanaan dengan utang tersebut. Oleh karena itu, manajemen harus 

memperhatikan pertumbuhan penjualan perusahaan tiap periodenya. 

3. Non debt tax shield (NDTS)  

       Non debt tax shield (NDTS) adalah faktor selain utang yang dapat digunakan 

perusahaan dalam pengurangan pajak perusahaan. Faktor tersebut adalah amortisasi 

dan depresiasi yang dalam peraturan perpajakan diperbolehkan untuk dijadikan 

sebagai pengurang pajak perusahaan ( DeAngelo dan Masulis, 1980). Dalam UU PPh 

No 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 dinyatakan bahwa: 

“Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk 
usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termsuk: biaya penyusutan 
atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai 
masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 
pasal 11A.” 

Non debt tax shield sebagai faktor lain dalam memperoleh manfaat pajak selain 

penggunaan utang dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan 

kebijakan struktur modal perusahaan. DeAngelo dan Masulis (1980) menjabarkan 

bahwa dalam trade off theory  perusahaan dengan dengan tingkat non debt tax shield 
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tinggi akan menggunakan utang yang lebih kecil dalam struktur modalnya dibanding 

dengan perusahaan yang memiliki tingkat non debt tax shield rendah.   

4. Tangibility of assets  

Tangibility of assets dalam perusahaan merupakan salah satu investasi perusahaan. 

Menurut pandangan trade off theory, aset berwujud merupakan salah satu jaminan 

perusahaan untuk mendapatkan pinjaman, perusahaan dengan tingkat tangibility of 

assets yang tinggi memiliki peluang yang lebih baik untuk memperoleh dan 

menerbitkan utang dengan menjaminkan aset perusahaan. Berdasarkan pandangan 

dari trade off theory menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara tangibility of 

assets dengan struktur modal perusahaan. Kreditur akan memberikan pinjaman 

kepada perusahaan yang memiliki aset berwujud sebagai jaminan dari peminjaman 

yang akan diberikan oleh kreditur.  

2.2 Model Syam-Sunders dan Myers 

       Pada tahun 1999, Syam-sunders dan Myers melakukan pengujian terhadap 

pecking order theory. Mereka melakukan pengujian model pecking order terhadap 

tingkat utang perusahaan sebagai alternatif dari model trade-off. Model pecking order 

yang digunakan oleh Syam-Sunders dan Myers menggambarkan  perusahaan 

menerbitkan utang jangka panjang untuk membiayai investasi riilnya dan komitmen 

pembayaran dividen jika arus kas internal perusahaan tidak bisa menutupi biaya 

investasi atau mengalami defisit sesuai dengan asumsi dari pecking order theory.  

       Defisit perusahaan dijelaskan dengan pembayaran dividen, pengeluaran modal, 

perubahan dari working capital, dan pembayaran utang jangka panjang yang jatuh 

tempo pada jangka waktu satu tahun dikurangi dengan arus kas operasi. Kemudian 

digambarkan dengan model: 

DEF = (Div+CAPEX+R+ΔWC) - Cash flow operation 

       Ketika DEF memperoleh positif perusahaan akan diasumsikan mengalami defisit 

pendanaan, sebaliknya jika DEF bernilai negatif perusahaan diasumsikan mengalami 



surplus dan dikeluarkan dari sampel pengujian. Variabel defisit kemudian diujikan 

pada persamaan regresi: 

ΔDit = a + DEFit + eit 

ΔDit menjelaskan banyaknya utang yang diterbitkan pada satu periode. Model ini 

merujuk pada pecking order theory yang menyatakan bahwa ketika dalam kondisi 

defisit perusahaan akan melakukan pinjaman untuk menutupi defisit pendanaannya. 

Kemudian, model Syam-Sunders dan Myers diujikan juga pada perusahaan suplus 

dengan menggunakan rumus: 

SURt = Ct + It 

Nilai SUR yang positif menandai perusahaan sedang berada pada kondisi surplus 

pendanaan, sebaliknya jika nilai SUR bernilai negatif perusahaan berada pada kondisi 

defisit dan dikeluarkan dari pengujian selanjutnya. Pada pecking order theory, 

perusahaan yang mengalami surplus pendanaan akan melakukan pembayaran 

utang-utangnya. Maka, selanjutnya diujikan pada model: 

Drit = a + SURit + eit 

Asumsi teori pecking order telah dibuktikan oleh Syam-Sunders dan Myers yang 

mendapatkan hasil berpengaruh positif pada model ini. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

       Penelitian terkait dengan pengujian trade-off theory dan pecking order theory 

cukup banyak ditemukan. Penelitian oleh Vasiliou Et. Al. pada tahun 2009 mengenai 

pengujian pecking order theory. Penelitian menggunakan profitabilitas sebagai 

variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dalam 
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keadaan profit pada tahun sebelumnya memilih pendanaan internal, sebaliknya jika 

profitabilitas rendah lebih memilih pendanaan melalui utang pada tahun berikutnya. 

       Nurfitriana (2014) melakukan pengujian terhadap pecking order theory dan trade 

off theory pada perusahaan manufaktur di BEI dengan menggunakan  Profitabilitas, 

pertumbuhan penjualan, saldo laba, Risiko, Ukuran Perusahaan, dan Likuiditas 

sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan variabel Ukuran 

Perusahaan Berpengaruh positif pada variabel dependen. Variabel profitabilitas, 

pertumbuhan penjualan, dan risiko tidak berpengaruh pada Variabel dependen, serta 

variabel saldo laba, dan likuiditas berpengaruh negatif pada variabel dependen. 

       Serrasqueiro dan Caetano (2015) menguji trade off theory dan pecking order 

theory pada perusahaan yang berada di regional Portugal. Variabel independen yang 

digunakan adalah Effective tax rate, Non-debt tax shield, Growth opportunities, Asset 

tangibility, Profitability, Size, Age, dan Risk. Hasil penelitian menunukkah bahwa 

variabel effective tax rate, non-debt tax shield, Growth opportunities, Tangibility 

assets, dan risk tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel Profitability 

dan Age berpengaruh negatif terhadap variabel dependen. Variabel Size berpengaruh 

positif terhadap variabel dependen. 

       Bhama et. al. (2016) melakukan pengujian pecking order theory pada perusahaan 

yang mengalami surplus dan defisit di India. Variabel independen yang digunakan 

adalah defisit pendanaan dan surplus pendanaan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel defisit pendanaan dan surplus pendanaan mengikuti pecking order 

theory. 

       Rongrong dan Kanazaki (2007) menguji pecking order theory dan trade-off theory 

pada perusahaan Jepang. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, 

tanggibility, ukuran perusahaan, NDTS, growth opportunities, dan Defisit pendanaan. 



Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel non debt tax shield dan 

Defisit pendanaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Variabel profitabilitas  

berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Variabel ukuran perusahaan, tangibility, 

dan growth opportunities tidak berpengaruh terhadap struktur modal . Hasil penelitian 

ini juga menunjukkan bahwa model myers mampu menjelaskan pendanaan 

berdasarkan pecking order theory pada struktur modal perusahaan Jepang. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Konseptual 

       Kerangka konseptual adalah konsep yang menunjukkan hubungan antara 

variabel terikat (dependen) dengan variabel bebas (independen). Variabel terikat 

(dependen) dalam penelitian ini adalah struktur modal, sedangkan variabel bebas 

(independen) pada penelitian ini adalah profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, 

non debt tax shield, surplus pendanaan, dan tangibility asset. 

       Tingkat profitabilitas dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan karena 

akan mempengaruhi pertimbangan manajemen untuk menentukan pengunaan 

utang dalam proporsi struktur modal perusahaan. Menurut Karadeniz (2009), 

dalam pecking order theory tingkat profitabilitas yang tinggi akan membuat 

perusahaan untuk menggunakan pendanaan melalui internal terlebih dahulu. 

Dalam pecking order theory lebih lanjut menjelaskan bahwa perusahaan yang 

memiliki keuntungan yang tinggi memiliki saldo laba yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki profitabilitas lebih kecil. 

Sehingga profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. 

       Pertumbuhan penjualan perusahaan menunjukkan kemampuan dari sebuah 

perusahaan untuk bersaing di dunia industri. Semakin tinggi pertumbuhan 

penjualan sebuah perusahaan maka akan membuat perusahaan bisa untuk 

meminimalisir risiko usaha yang dihadapinya karena dianggap berada pada 

keadaan keuangan yang baik. Keadaan penjualan perusahaan yang mengalami 

pertumbuhan yang stabil tentunya akan lebih aman untuk melakukan pendanaan 

melalui eksternal terutama terhadap penggunaan utang. Selain itu, perusahaan 

yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang positif tentunya tingkat pajak 



yang harus dibayar semakin tinggi juga. Menurut pandangan trade-off theory 

dalam Ross (2002: 442) keadaan perusahaan yang bertumbuh membuat 

perusahaan aman dalam melakukan pendanaan eksternal dan mendapatkan 

manfaat pengurangan pajak. 

       Non debt tax shield (NDTS) adalah faktor lain yang dapat perusahaan 

gunakan untuk mengurangi pajak perusahaan selain menggunakan manfaat dari 

pembayaran bunga utang. DeAngelo dan Masulis (1980) menyatakan amortisasi 

dan depresiasi dapat digunakan untuk pengurang pajak perusahaan. DeAngelo 

dan Masulis (1980) menjabarkan bahwa dalam trade off theory  perusahaan 

dengan dengan tingkat non debt tax shield tinggi akan menggunakan utang yang 

lebih kecil dalam struktur modalnya dibanding dengan perusahaan yang memiliki 

tingkat non debt tax shield rendah. Sehingga, non debt tax shield memiliki 

pengaruh negatif terhadap struktur modal perusahaan. 

       Aset tetap (tangibility assets) memiliki pengaruh terhadap struktur modal 

karena aset adalah jamian yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan utang. 

Pertumbuhan aset yang positif akan memiliki pengaruh kepada perusahaan yang 

akan melakukan utang karena akan lebih aman dalam melakukan pinjaman 

karena adanya jaminan yang dimiliki perusahan berupa aset. Trade off theory 

menyatakan bahwa aset tetap bisa dijadikan jamian untuk melakukan utang. 

Dengan demikian, pertumbuhan aset berpengaruh positif terhadap struktur modal. 

       Surplus pendanaan yang dialami perusahaan akan membuat perusahaan 

memiliki sumber dana lebih. Sumber dana yang lebih bisa dimanfaatkan 

perusahaan untuk kebutuhan pendanaan perusahaan. Bhama (2016) menyatakan 

pecking order theory memiliki pandangan bahwa perusahaan yang mengalami 

surplus sebaiknya menggunakan dana surplus untuk pendanaan terlebih dahulu 



xlv 
 

dan menunda pembagian dividen karena minim risiko. Maka, surplus pendanaan 

memiliki pengaruh negatif terhadap struktur modal. 

       Perusahaan yang mengalami surplus tentu memiliki banyak pilihan untuk 

memanfaatkan dana yang dimilikinya. Dalam pandangan pecking order theory, 

perusahaan yang mengalami surplus akan berusaha untuk melunasi utangnya 

terlebih dahulu daripada pembelian kembali ekuitas (Myers: 2001). Oleh karena 

itu,  surplus pendanaan perusahaan berpengaruh negatif terhadap Pelunasan 

utang. 

Dari penjelasan teori diatas dapat dikembangkan dalam kerangka penelitian 

seperti berikut: 

Gambar 3.1 

Kerangka Penelitian  

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

       Hipotesis adalah pendapat yang bersifat sementara berdasarkan 

pembahasan teori serta penelitian acuan terdahulu. Berdasarkan kerangka 

penelitian yang telah dijabarkan, maka hipotesis yang dapat dibangun adalah 

sebagai berikut: 

3.2.1 Pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal 

profitabilitas

Non-debt tax shields (NDTS)

Growth struktur modal

Tangibility Assets

Surplus pendanaan



       Profitabilitas merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan baik akan memiliki 

kecenderungan mengalami profit. Sugiyarso dan Winarni (2005:118) 

mendefinisikan profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

laba dalam hubungannya dengan total aktiva maupun ekuitas. Investor maupun 

calon investor dapat menggunakan data terkait profitabilitas perusahaan untuk 

menilai keuntungan atau laba atas investasi berdasarkan penggunaan aset dan 

sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan. 

       Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang baik tentunya akan memiliki 

berbagai alternatif untuk melakukan keputusan pendanaan. Dalam pecking order 

theory, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung memprioritaskan 

pendanaan melalui internal perusahaan karena keuangan perusahaan dianggap 

mampu untuk membiayai pendanaan perusahaan. Peningkatan profitabilitas akan 

memungkinkan perusahaan memperkuat otonomi keuangan dengan lebih baik  

dan akan meminimalisir penggunaan utang dalam pendanaannya. Miglo (2016 : 

54) menyatakan sampai saat ini pecking order theory merupakan teori yang paling 

relevan untuk menjelaskan hubungan antara profitabilitas dan struktur modal 

karena pada keadaan keuangan perusahaan yang berbeda akan selalu memilih 

pendanaan yang aman terlebih dahulu, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

profitabilitas memiliki pengaruh yang negatif terhadap struktur modal. 

       Penelitian empiris terdahulu yang dilakukan oleh Zhang dan Kanazaki (2007), 

Vasiliou et. al. (2009), Sugianto (2013), Serrasqueiro dan Caetano (2015), Tong 

dan Green (2005), Hussainey dan Aljifri (2012), Benkraiem dan Gurau (2013), 

Chiang et. al. (2010), Gomez et. al. (2014), Abdulla (2017), Haron (2016), serta 

Chadha dan Sharma (2015) menemukan hasil bahwa profitabilitas memiliki 
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pengaruh negatif terhadap struktur modal perusahaan. Pengaruh negatif antara 

profitabilitas dan struktur modal berarti ketika profitabilitas perusahaan meningkat 

maka proporsi penggunaan utang dalam struktur modal akan menurun karena 

perusahaan akan memprioritaskan pendanaan melalui internal terlebih dahulu.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini 

adalah: 

H1 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. 

3.2.2 Pengaruh non debt tax shield terhadap struktur modal 

       Non debt tax shield merujuk pada faktor selain utang yang dapat digunakan 

untuk mendapatkan pengurangan pajak. Faktor tersebut adalah amortisasi dan 

depresiasi yang dalam perpajakan diperbolehkan untuk menjadi pengurang 

pembayaran pajak perusahaan. Penggunaan amortisasi dan depresiasi sebagai 

faktor pengurang pajak di negara indonesia diatur pada UU PPh No 36 tahun 2008 

pasal 6 ayat 1. Ross (2001:426) menyatakan kemunculan biaya agensi dan 

potensi terjadinya financial distress membuat perusahaan tidak bisa 

menggunakan utang sebesar-besarnya dalam pendanaannya, sehingga perlu 

adanya trade off terhadap penggunaan utang dalam pendanaan. Manajemen 

dalam menyusun kebijakan struktur modal perusahaan dapat mempertimbangkan 

non debt tax shield sebagai faktor penentu karena keuntungan yang diperoleh. 

       Dalam pandangan trade off theory, non debt tax shield merupakan faktor 

penentu keputusan pendanaan perusahaan. DeAngelo dan Masulis (1980) 

mengatakan bahwa dalam pandangan trade off theory perusahaan yang memiliki 

non debt tax shield tinggi akan menggunakan utang yang lebih kecil dalam 

keputusan pendanaannya dibanding dengan perusahaan yang memiliki tingkat 

non debt tax shield rendah. Non debt tax shield merupakan bentuk perlindungan 



pajak yang berasal dari depresiasi amortisasi aset perusahaan, maka memiliki 

tingkat non debt tax shield yang tinggi tidak akan menimbulkan masalah agensi 

dan tidak berpotensi terjadinya financial distress bagi perusahaan. Berdasarkan 

penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa tedapat pengaruh negatif antara non 

debt tax shield dan struktur modal. 

       Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gomez et. al. (2014) menemukan 

bahwa non debt tax shield memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Dalam 

penelitian yang dilakukan, non debt tax shield memiliki pengaruh negatif terhadap 

struktur modal. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa non debt tax 

shield yang tinggi akan membuat perusahaan akan cenderung menurunkan 

penggunaan utang dalam keputusan pendanaannya. Hasil dari penelitian tersebut 

searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Wald (1999) yang menemukan 

bahwa non debt tax shield memiliki pengaruh negatif terhadap struktur modal. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini 

adalah: 

       H2 : Non debt tax shield berpengaruh negatif terhadap struktur modal. 

3.2.3 Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal 

       Tingkat pertumbuhan penjualan adalah salah satu indikator dari sebuah 

perusahan yang mencerminkan permintaan dan kemampuan daya saing sebuah 

perusahaan untuk bertahan dalam industri. Dalam kesempatan kedepan laju 

pertumbuhan penjualan dari suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan 

dari perusahaan tersebut untuk mempertahankan keuntungan yang diperoleh 

perusahaan tersebut. 
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       Pertumbuhan penjualan yang semakin tinggi juga akan membuat 

kemampuan perusahaan menjadi lebih baik dalam menghadapi serta 

meminimalisir resiko usaha yang dihadapi oleh perusahaan tersebut termasuk 

dalam mengambil keputusan pendanaan dalam rangka memperoleh modal. 

Dalam pecking order theory diuraikan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan 

penjualan perusahaan maka perusahaan harus lebih banyak menggunakan 

pendanaan internal karena perusahaan memiliki pendanaan melalui internal yang 

kuat. Brigham dan Houston (2001:39) mengatakan bahwa perusahaan dengan 

penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh pendanaan melalui 

internal perusahaan karena memiliki risiko lebih rendah. Berdasarkan penjelasan 

tersebut disimpulkan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif dengan 

struktur modal. 

       Penelitian empiris terdahulu yang dilakukan oleh Alipour (2015) dan 

Chakrabarti (2018)  menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (sales growth) 

adalah salah satu variabel yang berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan. Penelitian tersebut menunjukan hasil bahwa variabel pertumbuhan 

penjualan memiliki pengaruh yang negatif terhadap struktur modal. Dari hasil 

penelitian tersebut mengindikasikan semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka 

perusahaan akan memilih pendanaan melalui internal perusahaan.  

      Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, hipotesis yang diajukan adalah : 

H3 : Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap struktur modal. 

3.2.4 Pengaruh aset tetap (tanggibility assets) terhadap struktur modal 

       Aset perusahaan secara umum yang dapat digunakan oleh banyak 

perusahaan dapat menjadi jaminan yang baik. Aset tetap dapat 

direpresentasikans sebagai bentuk investasi perusahaan karena fungsinya 



sebagai jaminan tersebut, Sehingga dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan aset 

sangat diperlukan pada perusahaan karena jika pertumbuhan aset meningkat 

maka jaminan atas utang juga ikut meningkat. 

       Didalam trade off theory dijelaskan bahwa salah satu jaminan yang bisa 

digunakan untuk memperoleh pinjaman berupa utang adalah aset tetap. Teori ini 

juga menjelaskan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan aset tetap yang tinggi 

akan memiliki peluang yang lebih baik untuk memperoleh pinjaman utang dengan 

menggunakan aset tetap sebagai jaminan (Kayo dan Kimura:2011). Berdasarkan 

penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan aset memiliki pengaruh 

positif terhadap struktur modal. 

       Penelitian empiris oleh Abdulla (2017), Chadha dan Sarma (2015), Chiang 

et. al. (2010) dan Sugianto (2013) menemukan hasil bahwa Tangibility asset 

memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa aset tetap memiliki hubungan yang searah dengan struktur 

modal perusahaan.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini 

adalah: 

       H4 : Aset tetap berpengaruh positif terhadap struktur modal. 

3.2.5 Pengaruh surplus pendanaan terhadap struktur modal 

       Keadaan keuangan perusahaan tentunya akan mempengaruhi keputusan 

perusahaan dalam melakukan kebijakan struktur modal. Keadaan keuangan 

yang berada pada posisi surplus akan lebih menguntungkan perusahaan karena 

makin banyak alternatif yang dapat dipilih untuk menentukan proporsi struktur 

modal terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan dana yang lebih 

manajemen dapat memilih apakah melakukan pendanaan dengan surplus 

tersebut ataukah masih membutuhkan pendanaan melalui eksternal. 
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       Pecking order theory beranggapan bahwa perusahaan yang mengalami 

surplus dapat menggunakan dana lebih tersebut untuk melakukan pendanaan 

pada periode berikutnya karena pendanaan dari internal dianggap sebagai 

pendanaan paling menguntungkan dibandingkan harus melakukan utang atau 

menerbitkan ekuitas. perusahaan yang memiliki keadaan pendanaan surplus 

akan cenderung memiliki tingkat utang yang rendah dibanding dengan 

perusahaan yang mengalami defisit (Myers:2001). Bhama (2016) menyatakan 

perusahaan surplus lebih mudah untuk mengikuti pecking order theory 

dibandingkan dengan perusahaan defisit karena perusahaan defisit masih perlu 

mempertimbangkan apakah keputusan pendanaan yang dilakukan bisa menutupi 

defisit yang dialami. 

       Penelitian empiris sebelumnya dilakukan oleh Bhama (2016) menemukan 

hasil bahwa perusahaan yang mengalami surplus memiliki tingkat utang yang 

rendah karena sudah ditutupi oleh dana surplus yang dimiliki. Penelitian tersebut 

searah dengan penelitian yang dilakukan penelitian Monica dan Joedith (2017) 

yang menemukan hasil bahwa surplus pendanaan memiliki pengaruh negatif 

terhadap struktur modal. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini 

adalah: 

       H5 : Surplus pendanaan berpengaruh negatif terhadap struktur modal. 

  



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

       Penelitian ini dilakukan untuk menjabarkan pengaruh dari variabel 

independen yang terdiri dari pengujian pertama adalah profitabilitas, 

pertumbuhan perusahaan, non debt tax shield, surplus pendanaan, penggunaan 

surplus pendanaan serta penerbitan utang baru, dan tangibility asset terhadap 

variabel dependen yaitu struktur modal. Berdasarkan penjabaran tersebut jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal 

komparatif (Causal-Comparative Research). Menurut Indriantoro dan Supomo 

(2011:27) Penelitian kausal komparatif (Causal-Comparative Research) 

merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan 

sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Data penelitian ini dikumpulkan 

setelah suatu fakta atau peristiwa telah terjadi. Fakta atau peristiwa yang telah 

terjadi tersebut diidentifikasikan oleh peneliti sebagai variabel yang 

mempengaruhi (variabel independen) dan variabel yang dipengaruhi (variabel 

dependen). 

4.2 Populasi dan Pemilihan Sampel 

       Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan non keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan non keuangan dipilih karena 

dapat digunakan untuk menggambarkan keputusan struktur modal di Indonesia 

secara menyeluruh. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan dan income statement yang 

dikeluarkan oleh perusahaan non keuangan yang mengalami surplus pendanaan 

serta tedaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018.       Penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode penarikan sampel yang 

didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan non keuangan yang terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode 2014-2016 berturut-turut. 

2. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memiliki laporan 

keuangan lengkap. 

3. Perusahaan non keuangan yang mengalami surplus selama periode 2014-

2016. 

4. Perusahaan non keuangan yang menggunakan mata uang rupiah. 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka jumlah sampel yang akan diteliti adalah: 
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Tabel 3.1 

Prosedur Pemilihan sampel 

No Kriteria Pemilihan Sampel 
Sampel 

per 
Tahun 

1 Perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI 
tahun 2017. 

466 

2 Perusahaan non keuangan yang tidak terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-
2017 berturut-turut. 

(41) 

3 Perusahaan non keuangan yang mengalami defisit 
selama periode 2014-2017 

(211) 

4 Perusahaan non keuangan yang menggunakan 
mata uang asing dalam laporan keuangan 

60 

Total sampel yang digunakan 154 

4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

       Lokasi penelitian dilaksanakan dengan mengambil data keuangan 

perusahaan yang terdaftar di BEI berupa laporan keuangan dengan mengunduh 

data melalui situs idx.co.id. Lama penelitian direncanakan 1 (satu) bulan yaitu 

sejak september 2018 sampai dengan oktober 2018. 

4.4 Metode Pengumpulan Data 

       Metode pengumpulan data adalah penggunaan teknik atau cara dari peneliti 

untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Teknik dalam menunjuk suatu kata 

yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat 

penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), studi 

pustaka, dan dokumentasi. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau lebih 

teknik tergantung dari permasalahan yang dihadapi atau yang diteliti. 

4.5 Jenis dan Sumber Data 

       Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut 

diperoleh dari laporan keuangan perusahaan non keuangan yang telah diaudit 

dari situs www.idx.co.id. Data utama yang akan digunakan dalam penelitian 

meliputi financial position statement dan income statement.  

4.6 Teknik Pengumpulan Data 

       Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara 

mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan 

keuangan perusahaan non keuangan yang mengalami surplus dan terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 – 2017. 



4.7 Definisi Operasionalisasi Variabel Penelitian 

       Penelitian ini memiliki variabel yang dikelompokkan menjadi variabel 

dependen dan variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependen 

yang digunakan adalah struktur modal, sedangkan variabel independen meliputi 

profitabilitas, pertumbuhan penjualan, non debt tax shield, surplus pendanaan, 

dan tangibility asset. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai definisi dari variabel-

variabel tersebut. 

 

 

 

4.7.1 Struktur Modal 

       Struktur modal akan diproxykan dengan menggunakan Debt to Equity Ratio. 

Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara total utang dengan total total 

earning before tax, amortisasi, dan depresiasi pada suatu perusahaan. 

Penggunaan proxy debt to equity ratio merepresentasikan penggunaan utang 

dan ekuitas dalam struktur modal perusahaan. Proxy mengenai struktur modal 

ini digunakan dalam penelitian Boateng (2004), Eriotis (2007), Stetcher (2011), 

husanney dan aljiffi (2011. 

 

  

 

4.7.2 Profitabilitas 

       Profitabilitas adalah ukuran dari kinerja perusahaan dalam kegiatan 

operasinya dalam satu periode. Dalam penelitian ini, profitabilitas diproxykan 

dengan net income dibagi dengan total aset. Proxy mengenai pertumbuhan 

penjualan ini sebelumnya telah digunakan dalam penelitian Zhang dan Kanazaki 

(2007), Vasiliou et. al. (2009), Sugianto (2013), Serrasqueiro dan Caetano 

(2015), Tong dan Green (2005), Hussainey dan Aljifri (2012) 

 

 

 

4.7.3 Non debt tax shield 

       Non debt tax shield adalah elemen-elemen lain selain pembayaran bunga 

utang yang dapat diakui sebagai pengurang pajak. DeAngelo dan Masulis (1980) 

menyatakan bahwa depresiasi dan amortisasi dapat digunakan sebagai 

pengurang pajak, negara Indonesia juga mengakui adanya non debt tax shield 

berupa depresiasi dan amortisasi yang diatur dalam UU PPh No 36 tahun 2008 

pasal 6 ayat 1.  Non debt tax shield diproxykan dengan membandingkan jumlah 

amortisasi dan depresiasi dalam satu periode dengan total aset. Proxy ini 

DER  =        Total Debt 

                Total Equity 

 

Profitability  =         Net Income 

 Total Assets 
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sebelumnya telah digunakan dalam penelitian Zhang dan Kanazaki (2007) dan 

Gomez et. al. (2014) 

 

 

 

4.7.4 Pertumbuhan Penjualan 

       Pertumbuhan penjualan adalah gambaran adanya perubahan baik berupa 

peningkatan atau penurunan penjualan yang berasal dari laba yang diperoleh 

suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, pertumbuhan penjualan diproxykan 

dengan persentase pertumbuhan tahunan rata-rata dalam total penjualan 

(Robinson, 2008:245). Proxy mengenai pertumbuhan penjualan ini sebelumnya 

telah digunakan dalam penelitian Yazdanfar and Öhman (2014), Ganguli (2013), 

Alipour (2015), dan Chakrabarti (2018). 

 

 

 

4.7.5 Tangibility Assets 

       Tangibility merupakan ukuran aset tetap (berwujud) yang diukur dari 

perbandingan antara aset tetap dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Aset 

tetap yang diukur adalah property, plant dan equipment (PPE) dibagi total aset. 

Proxy ini digunakan dalam penelitian Abdulla (2017), Chadha dan Sarma (2015), 

Chiang et. al. (2010) dan Sugianto (2013) 

 

 

 

 

4.7.6 Surplus Pendanaan 

       Surplus pendanaan menunjukkan keadaan investasi. Proxy dari surplus 

pendanaan (SUR) adalah Operating cash flow (CF) dikurangi Investment cash 

flow. Investment cash flow diukur dengan penjumlahan dividen (Div), Net 

Investment (I), porsi pembayaran utang jangka panjang (R) dan perubahan 

working capital (ΔFDR). Operating cash flow diukur dengan penjumlahan 

earnings after taxes,  depreciation,  amortization seperti yang disebutkan oleh 

Shyam – Sunder dan Myers (1999) . Net investment yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah capital expenditure (CAPEX). Proxy penelitian ini sesuai 

dengan proxy yang digunakan dalam penelitian Bhama (2016). 

 

 

 

Non debt tax shield =    Amortisasi + Depresiasi 

                   Total Aset 

 

Tqngibility Assets  =  property, plant dan equipment (PPE) 

                  Total Assets 

 

Surplus pendanaan  =  Operating cash flow (CF) -

Investment cash flow 

 

Sales Growth   = Sales (t) – Sales (t-1) 

  Sales (t-1) 

 



4.8 Metode Analisis Data 

       Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan model regresi linear 

berganda. Data akan diolah dengan menggunakan program komputer Eviews 

versi 7. Peneliti akan menjelaskan secara terperinci mengenai metode analisis 

data tersebut. 

4.8.1 Statistik Deskriptif 

       Statistik deskriptif mengacu pada menata atau mengorganisasi data, 

menyajikan, dan menganalisis data. Menata, menyajikan, dan menganalisis data 

dapat dilakukan misalnya dengan menetukan nilai rata-rata hitung dan 

persen/proporsi, maksimum dan minimum. Cara lain untuk menggambarkan data 

adalah dengan membuat tabel, distribusi frekuensi, dan diagram atau grafik 

(Sugiyono:2006). 

 

4.8.2 Metode Pengujian Data Panel 

       Penelitian ini menggunakan analisis data panel, sedangkan pengolahan 

data menggunakan EViews 9. Data panel merupakan gabungan antara data time 

series dan cross section. Beberapa kelebihan dari analisis data panel 

diantaranya adalah : 

a. Kombinasi observasi time series dan cross section panel data memberikan 

data yang lebih informatif, lebih bervariasi, memiliki kolinearitas antar variabel 

lebih kecil, lebih banyak degree of freedom dan lebih efisien sehingga 

diharapkan masalah multikoliniear dapat berkurang. 

b. Dengan panel data maka dapat mendeteksi dan mengukur efek yang tidak 

dapat diobservasi dalam cross section atau time series murni. 

c. Dengan ketersediaan data dalam jumlah yang cukup banyak, maka panel data 

dapat mengurangi bias karena mengagretkan individu menjadi agregat yang 

luas. 

4.9 Estimasi Model Data Panel 

Dalam pengujian hipotesis, langkah pertama yang harus dilakukan adalah 

memilih model terbaik dalam pengujian model. Menurut Yamin (2011:200), ada 3 

cara pengujian yang harus dilakukan dalam mengestimasi model data panel 

yaitu : 
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1. Pendekatan model common effect 

Model ini adalah jenis data panel yang paling sederhana. Dikatakan 

sederhana karena dalam model ini intercept dan slope diestimasikan konstan 

untuk seluruh observasi. Sebenarnya model ini adalah model OLS yang 

diterapkan dalam data panel. Sehingga untuk mengestimasi parameter 

regresi metode ini, dapat dengan metode dalam OLS. 

 

2. Pendekatan model fixed effect 

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa data time series memiliki intersep 

yang sama besar untuk setiap perbedaan waktu. Data cross section miliki 

intersep yang berbeda namun memiliki slope regresi yang sama. Data cross 

section digunakan variabel dummy  sehingga metode ini disebut dengan 

least square dummy variables (LSDV). Model fixed effect ini masih masuk 

kategori OLS. 

3. Pendekatan model random effect. 

Pendekatan ini menggunakan residual antar data time series dan cross 

section. Model ini mengasumsikan bahwa setiap variabel memiliki perbedaan 

intersep yag bersifat random. Metode ini disebut generalized least square 

(GLS). Model ini tidak menggunakan OLS. 

Ada 2 langkah pengujian untuk menentukan suatu penelitian data panel harus 

menggunakan model mana yang tepat, yaitu : 

1. Uji Chow 

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model antara model common effect 

dan model fixed effect. Hipotesis yang dibentuk adalah : 

H0 : Model common effect yang terbaik. 

H1 : Model fixed effect yang terbaik.  

Pertama-tama melakukan regresi data panel dengan common effect dan 

selanjutnya dengan metode fixed effect. Hasil pengujiannya adalah apabila 

nilai probability Chi-square < 0,05 maka H0 ditolak. 

2. Uji Hausment  

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model yang tepat antara model fixed 

effect dan model random effect. Hipotesis yang dibentuk adalah  : 

H0 : Model random effect yang terbaik. 

H1 : Model fixed effect yang terbaik. 

Pertama-tama melakukan regresi data panel dengan metode fixed effect dan 

selanjutnya dengan random effect. Hasil pengujiannya adalah apabila nilai 

probability cross section random < 0,05 maka H0 ditolak. 

3. Uji Langrange Multiplier (LM) 



Pengujian ini dilakukan untuk memilih model yang tepat antara model 

common effect dan model random effect. Uji LM dilakukan setelah 

melakukan uji Chow dan uji Hausment. Berikut adalah hipotesis yang 

dibentuk : 

H0 : Model common effect yang terbaik. 

H1 : Model random effect yang terbaik. 

Hasil pengujiannya adalah dengan melihat nilai probability Breusch-Pagan. 

Jika nilai probability Breusch-Pagan < 0,05 maka H0 ditolak. 

4.10 Analisis Regresi Linier Berganda 

       Analisis ini digunakan untuk menunjukkan pengaruh sejumlah variabel 

independen x1, x2,...., xk terhadap variabel dependen y atau memprediksi nilai 

suatu variabel dependen y berdasarkan nilai variabel-variabel independen x1, 

x2,...., xk (Uyanto, 2009, p. 243). Model regresi linier berganda pada penelitian ini 

sebagai berikut:  

1. Model determinan struktur modal 

  

Dimana: 

Y = variabel terikat, yaitu: Struktur Modal 

A = konstanta. 

B1 = koefisien variabel bebas I, yaitu: Profitabilitas. 

X1 = variabel bebas I, yaitu: Profitabilitas. 

B2 = koefisien variabel bebas II, yaitu: Non debt tax Shield. 

X2 = variabel bebas II, yaitu : Non debt tax Shield. 

B3 = koefisien variabel bebas III, yaitu: Sales growth. 

X3 = variabel bebas III, yaitu : Sales growth. 

B4 = koefisien variabel bebas IV, yaitu: Tangibility asset. 

X4 = variabel bebas IV, yaitu : Tangibility asset. 

B5 = koefisien variabel bebas IV, yaitu:Surplus pendanaan. 

X5 = variabel bebas IV, yaitu : Surplus pendanaan. 

e = unsur pengganggu (disturbance error). 

4.11 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik pada data panel dilakukan setelah memilih model terbaik. Ada 

dua opsi metode yang akan terpilih setelah melakukan estimasi model terbaik, 

yaitu: general least square jika yang terpilih adalah random effect model serta 

ordinary least square jika yang terpilih adalah common effect model dan fixed 

effect model. Gurajati dan porter (2010) menyatakan bahwa metode GLS 

(general least square) telah memenuhi asumsi klasik, sehingga jika yang terpilih 

adalah random effect model maka uji asumsi klasik dapat diabaikan. Ekananda 

(2016 : 136) menyatakan bahwa jika model terbaik adalah Random Effect model 

Y = a - b1 x1 - b2 x2 + b3 x3 + b4 x4 - b5 x5+e 
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(estimator FGLS), maka pengujian asumsi klasik dapat diabaikan pada estimator 

ini. Uji asumsi klasik akan dilakukan jika metode yang terpilih adalah ordinary 

least square (common dan fixed effect model). Dalam analisis regresi berganda 

data panel dengan metode OLS dilakukan pengujian asumsi: normalitas,  

mautokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas. Pengujian tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

4.11.1 Uji Normalitas 

       Uji ini memiliki tujuan yaitu menguji apakah residual pada model regresi 

berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah 

memiliki residual yang berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau 

mendekati normal.  

       Dalam software EViews normalitas sebuah data dapat diketahui dengan 

membandingkan nilai Jarque-Bera (JB) dan nilai Chi Square tabel. Uji JB didapat 

dari histogram normality dibawah ini: 

Hipotesisi yang digunakan adalah: 

H0       : Data berdistribusi normal 

H1       :  Data tidak berdistribusi normal 

Jika hasil dari JB hitung > Chi Square tabel, maka H0 ditolak 

Jika hasil dari JB hitung < Chi Square tabel, maka H0 diterima  

4.11.2 Uji Autokorelasi 

       Autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah residual pada 

model regresi berganda memiliki korelasi dengan dirinya sendiri dari suatu 

pengamatan ke pengamatan lainnya. Mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi 

dapat menggunakan uji Durbin Watson (DW). Nilai dari uji ini berkisar di antara 0 

sampai 4. Apabila nilainya lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3, maka error 

atau nilai residual dari model regresi berganda tidak bersifat independen atau 

terjadi autokorelasi. Apabila nilai berada di antara 1 dan 3, maka error atau nilai 

residual dari model regresi berganda bersifat independen atau tidak terjadi 

autokorelasi (Uyanto, 2009:248). 

       Autokorelasi merupakan korelasi antar anggota observasi yang disusun 

menurut urutan waktu. Penyebab autokorelasi antara lain (Purwanto, 2004:78): 

a) Kelembaman. Kelembaman biasanya terjadi dalam fenomena ekonomi yang 

menunjukkan sesuatu akan mempengaruhi sesuatu mengikuti siklus bisnis 

atau saling kait mengkait. 

b)  Terjadi bias dalam spesifikasi, yaitu ada beberapa variabel yang tidak 

termasuk dalam model. 



c) Bentuk fungsi yang dipergunakan tidak tepat. 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini 

dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah 

yang terbebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan dengan 

menggunakan Durbin Watson test. Bila uji statistik Durbin-Watson lebih kecil 

dari satu dan lebih besar dari tiga, maka model regresi terjadi autokorelasi. 

Gambar 4.1 

Uji Statistik Durbin-Watson (d) 

 
Bila d statistik berada pada du ≤ d ≤ 4 maka tidak terdapat autokorelasi, bila 

d statistik berada pada dL ≤ d ≤ du  dan 4- du ≤ d ≤ 4- dL maka diperlukan uji lebih 

lanjut untuk menentukan ada atau tidaknya autokorelasi pada regresi. Bila d 

statistik berada pada 0 ≤ d ≤ dL dan 4- dL ≤ d ≤ 4, maka terdapat autokorelasi 

pada regresi. 

 

 

4.11.3 Uji Multikolinearitas 

       Multikolinearitas menunjukkan adanya korelasi linear di antara variabel 

independen dalam sebuah model regresi (Gujarati, 2012, p. 408). 

Multikolinearitas muncul jika diantara variabel independen memiliki korelasi yang 

tinggi dan membuat kita sulit untuk memisahkan efek suatu variabel independen 

terhadap variabel dependen dari efek variabel lainnya. Hal ini disebabkan 

perubahan suatu variabel akan menyebabkan perubahan variabel pasangannya 

karena korelasi yang tinggi. 

Beberapa indikator dalam menditeksi adanya multikolinearitas, diantaranya 

(Gujarati, 2006): 

1. Nilai R2 yang terlampau tinggi (lebih dari 0,8) tetapi tidak ada atau sedikit t-

statistik yang signifikan. 

2. Nilai F-statistik yang signifikan, namun t-statistik dari masing-masing variabel 

bebas tidak signifikan. 
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      Untuk menguji masalah multikolinearitas dapat melihat matriks korelasi dari 

variabel bebas, jika terjadi koefisien korelasi lebih dari 0,80 maka terdapat 

multikolinearitas (Gujarati, 2006). 

4.11.4 Uji Heteroskedastisitas 

       Heteroskedastisitas menunjukkan apakah terjadi ketidaksamaan variance 

residual dalam model regresi yang berasal dari suatu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Model regresi yang dapat dikatakan baik adalah yang 

homoskesdastisitas. Mendeteksi heteroskedastisitas dapat dengan 

menggunakan uji Glejser. Uji ini bertujuan untuk menegaskan bahwa variance 

dari residual dalam model regresi adalah konstan pada semua pengamatannya, 

tidak membesar atau mengecil pada nilai X (variabel independen) yang lebih 

tinggi.  

       Uji ini dengan melakukan regresi variabel X (independen) terhadap nilai 

absolut residual (Gujarati, 2009). Jika hasil dari uji Glejser lebih kecil dari nilai 

signifikansi yang ditetapkan sebesar 5 % terhadap nilai absolut residual, maka 

variabel independen tersebut terjadi heteroskedastisitas. Apabila nilai uji Glejser 

lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 5 % terhadap nilai 

absolut residual, maka variabel independen tersebut tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

       Heteroskedastisitas berarti variance error term tidak sama untuk setiap 

observasi (Mulyono, 2003). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

adanya kesamaan variance dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan 

lain dalam model regresi. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah data 

menyimpang terlalu jauh (outlier). Cara mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dengan melihat grafik scatterplot. Pada grafik scatterplot, jika 

terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang 

teratur, yaitu bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak terdapat pola yang 

jelas maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2007). Model regresi 

yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. 

4.12 Metode Pengujian Hipotesis 

       Dalam analisis regresi linier berganda dilakukan pengujian koefisien regresi 

dengan dan uji t. Penjelasan mengenai uji tersebut sebagai berikut: 

Uji T ( T-test) 

       Uji T digunakan untuk menguji apakah masing-masing koefisien regresi 

bernilai 0 atau tidak sama dengan 0. Uji ini dengan membandingkan p-value 

masing-masing variabel independen dengan tingkat signifikan tertentu. Tingkat 

signifikansi (α) yang digunakan adalah 0,05. Hipotesis untuk uji t adalah sebagai 

berikut: 

1. Profitabilitas 



H0 : β1 = 0, Tidak ada pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. 

H1 : β1 ≠ 0, Ada pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. 

2. pertumbuhan perusahaan 

H0 : β2 = 0, Tidak ada pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap struktur 

modal. 

H1 : β2 ≠  0, Ada pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap struktur 

modal. 

3.  Non debt tax shield 

H0 : β3 = 0, Tidak ada pengaruh non debt tax shield terhadap struktur modal. 

H1 : β3≠0, Ada pengaruh non debt tax shield terhadap struktur modal. 

4. Tangibility asset 

H0 : β4 = 0, Tidak ada pengaruh tangibility asset terhadap struktur modal. 

H1 : β4≠ 0, Ada pengaruh tangibility asset terhadap struktur modal. 

5. Surplus pendanaan 

H0 : β5 = 0, Tidak ada pengaruh surplus pendanaan terhadap struktur modal. 

H1 : β5 ≠ 0, Ada pengaruh surplus pendanaan terhadap struktur modal. 

Dasar pengambilan keputusan: 

H0 ditolak jika, p-value < α. 
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BAB V 

HASIL ANALISIS 

5.1 Deskripsi Objek Penelitian 

       Penelitian ini menggunakan dua kelompok variabel, yaitu variabel dependen 

(variabel terikat) serta variabel independen (variabel bebas). Pada penelitian ini, 

variabel dependen yang digunakan adalah struktur modal. Variabel independen yang 

digunakan adalah pertumbuhan penjualan, tanggibility aseets, surplus pendanaan, 

non debt tax shield, dan profitabilitas. 

       Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan surplus 

non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2017. Data yang 

diperoleh berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan menunjukkan populasi 

sebanyak 466 perusahaan. Sampel penelitian yang diperoleh berdasarkan metode 

purposive sampling adalah sebanyak 154 perusahaan. Kriteria penentuan sampel 

sesuai dengan kriteria yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan di gambarkan 

pada tabel 4.1. Sebanyak 616 data perusahaan diolah yang didapat dari 

penggabungan sampel selama periode 4 tahun. 

5.2 Analisis Deskriptif 

       Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik dari variabel yang 

diteliti, diantaranya mengetahui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standard 

deviasi dari variabel yang diteliti : 

 

 

 

 

 



 

Tabel 5.1 

Hasil Analisis Deskriptif Statistik 

 
Struktur 

modal 
Surplus Profitabilitas NDTS Tangibility Sales 

Minimum 0,00 0.00 -0.86 0.00 0.00 -6.98 

Maximum 13,54 82.40 0.52 0.98 0.95 13.07 

Mean 1,14 2.16 0.06 0.22 0.35 0.15 

Std. Dev. 1,34 6.56 0.08 0.19 0.23 0.91 

Keterangan: Variabel surplus pendanaan diukur dengan satuan triliun 

    Hasil analisis deskriptif menginformasikan bahwa struktur modal perusahaan non 

keuangan yang mengalami surplus selama periode 2014-2017 memiliki nilai minimum 

sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 13,54. Nilai rata-rata dari struktur modal 

perusahaan non keuangan yang mengalami surplus selama periode 2014-2017 

sebesar 1,14 dengan standar deviasi sebesar 1,34. Nilai standar deviasi yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata berarti variabel struktur modal memiliki 

variabilitas yang tinggi. 

       Variabel surplus pendanaan memiliki nilai minimum sebesar 0,00 (dalam satuan 

triliun rupiah) dan nilai maksimum sebesar 82,40 triliun. Nilai rata-rata dari variabel 

surplus pendanaan adalah sebesar 2,16 triliun dengan simpangan baku sebesar 6,56 

triliun. Nilai simpangan baku yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata 

menunjukkan bahwa variabilitas dari nilai variabel surplus pendanaan tinggi. 

       Hasil uji statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa nilai rata–rata yang berasal 

dari data profitabilitas menunjukkan hasil sebesar 0,06, sedangkan Standar deviasi 

untuk variabel profitabilitas adalah 0,08. Nilai dari standar deviasi yang lebih besar 

dibanding dengan nilai mean yang menjelaskan bahwa variabel profitabilitas memiliki 
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variabilitas yang rendah. Nilai maksimum dari variabel ini sebesar 0,52, sedangkan 

nilai minimum dari variabel ini adalah sebesar -0,86. 

       Berdasarkan dari hasil uji statistik deskriptif di atas dapat dijabarkan bahwa nilai 

rata–rata yang berasal dari variabel non debt tax shield menunjukkan angka sebesar 

0,22; sedangkan Standar deviasi untuk variabel non debt tax shield adalah 0,19. Nilai 

dari standar deviasi yang lebih rendah dibanding dengan nilai mean yang menjelaskan 

bahwa variabel non debt tax shield memiliki variabilitas yang rendah. Nilai maksimum 

dari variabel ini sebesar 0,98, sedangkan nilai minimum dari variabel ini adalah 

sebesar 0,00. 

       Tangibility asset dari perusahaan non keuangan yang mengalami surplus selama 

periode 2014-2017 paling rendah sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,95. 

Rata-rata tangibility assets perusahaan non keuangan yang mengalami surplus 

selama periode 2014-2017 sebesar 0,37 dengan simpangan baku sebesar 0,24. Nilai 

simpangan baku yang lebih rendah dibanding dengan nilai rata-rata menunjukkan 

variabilitas data yang rendah dari variabel tangibility assets. 

       Berdasarkan dari hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa nilai 

rata–rata yang berasal dari data pertumbuhan penjualan menunjukkan hasil sebesar 

0,15 , sedangkan Standar deviasi untuk variabel pertumbuhan penjualan adalah 0,91. 

Nilai dari standar deviasi yang lebih tinggi dibanding dengan nilai mean yang 

menjelaskan bahwa variabel leverage ratio memiliki variabilitas yang tinggi. Nilai 

maksimum dari variabel ini sebesar 13,07, sedangkan nilai minimum dari variabel ini 

adalah sebesar -6,98. 

5.3 Pemilihan Model Regresi 



       Terdapat tiga uji yang dilakukan untuk menentukan model regresi terbaik yang 

digunakan dalam memilih model terbaik untuk memprediksi hasil uji hipotesis, yaitu 

Uji Lagrange Multiplier, Uji chow, dan Uji Hausman. 

 

 

5.3.1 Uji Chow 

       Uji Chow digunakan untuk menentukan efek individu dalam model estimasi 

regresi panel apakah model diestimasi menggunakan Common Effect (CEM) atau 

Fixed Effect (FEM) sebagaimana hipotesis berikut : 

H0 : Common Effect Model (CEM) 

H1 : Fixed Effect Model (FEM) 

Kriteria pengujian menyatakan jika statistik uji chi square dengan probabilitas 

<level of significance (=5%) maka H0 ditolak artinya efek dalam model estimasi 

regresi panel yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM), sebaliknya apabila 

probabilitas ≥ level of significance (=alpha) maka H0 diterima artinya efek dalam 

model estimasi regresi panel yang sesuai dengan data empiric adalah Common Effect 

Model (CEM). Hasil pengujian efek model menggunakan uji Chow dapat dilihat melalui 

tabel berikut. 

Tabel 5.2 

Uji Chow 

Effects Test Statistic Prob. 

Cross-section Chi-square 1202,2552 0.000 

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, diperoleh hasil bahwa statistik uji chi 

square dalam uji Chow pada pengaruh surplus pendanaan, profitabilitas, non debt tax 
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shield, tangibility assets dan pertumbuhan perusahaan terhadap struktur modal 

bernilai 1202,2552 dengan probabilitas sebesar 0.000. Hasil pengujian tersebut 

menunjukkan nilai probabilitas <level of significance (=5%), sehingga H0 ditolak. 

Dengan demikian model estimasi regresi panel untuk pengaruh surplus pendanaan, 

profitabilitas, non debt tax shield, tangibility dan pertumbuhan perusahaan terhadap 

struktur modal adalah Fixed Effect Model (FEM). 

 

5.3.2 Uji Hausman 

       Uji Hausman digunakan untuk menentukan efek individu dalam model estimasi 

regresi panel apakah model diestimasi menggunakan Random Effect (REM) atau 

Fixed Effect (FEM) sebagaimana hipotesis berikut : 

H0 : Random Effect Model (REM) 

H1 : Fixed Effect Model (FEM) 

Kriteria pengujian menyatakan jika statistik uji chi square dengan probabilitas 

<level of significance (=5%) maka H0 ditolak artinya efek dalam model estimasi 

regresi panel yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM), sebaliknya apabila 

probabilitas ≥ level of significance (=alpha) maka H0 diterima artinya efek dalam 

model estimasi regresi panel yang sesuai dengan data empiric adalah Random Effect 

Model (REM). Hasil pengujian efek model menggunakan uji Hausman dapat dilihat 

melalui tabel berikut. 

Tabel 5.3 

Uji Hausman 

Test Summary Statistic Prob. 

Cross-section random 8.341620 0.1384 



Sebagaimana tertera pada tabel di atas, diperoleh hasil bahwa statistik uji chi 

square dalam uji Hausman pada pengaruh surplus pendanaan, profitabilitas, non debt 

tax shield, tangibility dan pertumbuhan perusahaan terhadap struktur modal bernilai 

8.341620 dengan probabilitas sebesar 0.1384. Hasil pengujian tersebut menunjukkan 

nilai probabilitas >level of significance (=5%), sehingga H0 diterima. Dengan 

demikian model estimasi regresi panel untuk pengaruh surplus pendanaan, 

profitabilitas, non debt tax shield, tangibility dan pertumbuhan perusahaan terhadap 

struktur modal adalah Random Effect Model (REM). 

5.3.3 Uji Lagrange Multiplier 

       Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk mengetahui apakah model Random 

Effect (REM) lebih baik dari model Common Effect (CEM).  

H0 : Common Effect Model (CEM) 

H1 : Random Effect Model (REM) 

Uji Lagrange Multiplier didasarkan pada distribusi chi-quare dengan degree of 

freedom sebesar jumlah variabel independen. Kriteria pengujian menyatakan apabila 

probabilitas ≥ level of significance (=5%) maka H0 diterima artinya efek dalam model 

estimasi regresi panel yang digunakan adalah Common Effect Model (CEM), 

sebaliknya apabila probabilitas < level of significance (=5%) maka H0 ditolak artinya 

efek dalam model estimasi regresi panel yang sesuai dengan data empiric adalah 

Random Effect Model (REM). Hasil pengujian efek model menggunakan uji LM dapat 

dilihat melalui tabel berikut: 

Tabel 5.4 

Hasil Uji LM 

LM statistik 592.0658 
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Probabilitas 0.000 

Hasil pengujian Lagrange Multiplier diperoleh LM statistik sebesar 592.0658 

dengan probabilitas sebesar 0.000. Hasil ini menunjukkan bahwa probabilitas < level 

of significance (=5%). Hal ini berarti H0 ditolak. Dengan demikian model estimasi 

regresi panel untuk surplus pendanaan, profitabilitas, non debt tax shield, tangibility 

dan pertumbuhan perusahaan terhadap struktur modal berdasarkan uji Lagrange 

Multiplier adalah Random Effect (REM). Berdasarkan pengujian model, maka model 

terbaik dalam penelitian ini adalah menggunakan Random Effect Model. 

5.4 Uji Asumsi Klasik 

       Setelah mendapatkan keputusan dalam pemilihan model terbaik dari penelitian 

ini, langkah selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik. Random effect model 

merupakan model terbaik dalam penelitian ini yang menggunakan metode GLS 

(General least square). Gurajati dan Porter (2010) menyatakan bahwa persamaan 

GLS telah memenuhi asumsi klasik, sehingga pengujian untuk asumsi klasik dapat 

diabaikan. 

5.5 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan salah satu tujuan dilakukannya sebuah 

penelitian. Menurut Indriantoro dan Supomo (2011 : 191) tujuan pengujian hipotesis 

untuk menentukan apakah jawaban teoretis yang terkandung dalam pernyataan 

hipotesis didukung oleh fakta yang dikumpulkan dan dianalisis dalam proses 

pengujian data. Dalam pengujian hipotesis, peneliti menggunakan analisis koefisien 

determinasi, dan uji T (t-test). 

5.3.1 Koefisien Determinasi 



Pengujian ini menjelaskan kemampuan model dalam menjabarkan variasi 

variabel independen. Nilai yang digunakan berasal dari R square dalam skala 0 

sampai 1. Semakin tinggi nilai R square mendekati angka 1, maka menunjukkan 

semakin besar informasi yang diberikan oleh variabel independen dalam memprediksi 

variabel dependen. 

Tabel 5.5 

Hasil koefisien determinasi 

Adjust R2 

4,1% 

 

       Besarnya kontribusi surplus pendanaan, profitabilitas, non debt tax shield, 

tangibility dan pertumbuhan perusahaan terhadap struktur modal dapat diketahui 

melalui tabel 5.9 dengan koefisien determinasinya (adjusted R2) sebesar 0.041 atau 

sebesar 4.1%. Hal ini berarti keragaman struktur modal dapat dijelaskan oleh variabel 

surplus pendanaan, profitabilitas, non debt tax shield, tangibility dan pertumbuhan 

perusahaan sebesar 4.1%, sedangkan sisanya sebesar 95.9% merupakan kontribusi 

dari variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.  

5.3.2 Uji T (t-test) dan Pembahasan 

Pengujian hipotesis parsial digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh masing-masing variabel surplus pendanaan, profitabilitas, non debt tax 

shield, tangibility dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal. Kriteria 

pengujian menyatakan jika koefisien regresi benilai positif dan probabilitas < level of 

significance () maka terdapat pengaruh dari masing-masing variabel independen 
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terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis dijabarkan pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel 5.6 

Uji Hipotesis (t-test) 

Variabel Koefisien Prob.   Keputusan 

Konstanta 1,468 0,000  

Surplus pendanaan 0.000 0.001 Ditolak 

Profitabilitas -1.467 0.002 Diterima 

Non debt tax shield -0.103 0.728 Ditolak 

Tangibility Assets -0.833 0.000 Ditolak 

Pertumbuhan penjualan 0.011 0.728 Ditolak 

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 5.10, maka persamaan regresi dari hasil 

estimasi analisis regresi panel adalah: 

Model umum seluruh sampel: 

Y = 1,468 + 0,000 X1 –1,467 X2 – 0,103 X3 – 0,833 X4 + 0,011 X5 

Keterangan: 

Y  : Struktur modal 

X1  : Surplus Pendanaan 

X2  : Profitabilitas 

X3  : Non debt tax shield 

X4  : Tangibility Assets 

X5  : Pertumbuhan Penjualan 

Penjelasan yang dapat diberikan dari model persamaan regresi diatas adalah 

konstanta sebesar 1,468 mengindikasikan bahwa secara umum apabila surplus 

pendanaan, profitabilitas, non debt tax shield, tangibility dan pertumbuhan 



perusahaan bernilai konstan (tidak berubah) maka nilai struktur modal sebesar 1,468. 

Hasil analisis Uji Statistik t pada tabel 5.10 selanjutnya dapat menjelaskan pengaruh 

masing-masing variabel Surplus pendanaan, non debt tax shield, pertumbuhan 

penjualan, tangibility assets, dan profitabilitas. 

1. Pengaruh Surplus Pendanaan Terhadap Struktur Modal 

       Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan variabel surplus 

pendanaan memiliki signifikansi sebesar 0,000 dan nilai koefisien sebesar 0,000. 

Hasil pengujian menunjukkan probabilitas < level of significance (=5%) yang berarti 

surplus pendanaan memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Nilai koefisien 

sebesar 0,000 menandakan bahwa ketika terjadi kenaikan satu satuan surplus 

pendanaan maka nilai dari struktur modal akan naik sebesar 0,000 dengan asumsi 

variabel lain bernilai tetap. Hasil pengujian menunjukkan terdapat pengaruh yang 

positif antara surplus pendanaan dan struktur modal perusahaan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 1 (surplus pendanaan berpengaruh negatif terhadap 

struktur modal) ditolak. 

       Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa perusahaan Indonesia yang 

mengalami surplus pendanaan lebih memilih untuk melakukan pendanaan melalui 

utang daripada menggunakan dana surplusnya sebagai sumber pendanaan. Sjahrial 

(2014:277) menyatakan bahwa Trade off theory memiliki pandangan bahwa 

perusahaan dapat melakukan pendanaan melalui utang sebagai motif untuk 

memperoleh keuntungan secara perpajakan, pendanaan melalui utang dapat 

dilakukan hingga batas keuntungan yang diperoleh sama nilainya dengan biaya yang 

harus dikeluarkan dalam pendanaan tersebut. Berdasarkan hasil pengujian yang telah 

dilakukan pada perusahaan Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur modal 

dari surplus pendanaan perusahaan akan memfokuskan pada penggunaan utang 
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yang berarti perusahaan indonesia mengikuti trade off theory. Penggunaan utang 

dalam pendanaan perusahaan yang mengalami surplus juga dapat diinterpretasikan 

jika perusahaan yang mengalami surplus pendanaan memiliki kemungkinan untuk 

melakukan ekspansi bisnis sehingga membutuhkan modal tambahan dari pihak 

eksternal karena perusahaan akan aman sesuai dengan kondisi keuangan 

perusahaan yang baik yang dapat menggambarkan bisnis perusahaan yang berada 

dalam keadaan yang baik. 

2. Pengaruh  Profitabilitas terhadap Struktur Modal 

       Berdasarkan tabel hasil Uji Statistik t yang dilakukan dengan pengujian satu arah, 

menunjukkan bahwa, nilai koefisien dari variabel profitabilitas adalah sebesar -1,467. 

Hasil ini menjabarkan bahwa setiap kenaikan satuan profitabilitas, maka struktur 

modal akan menurun sebesar -1,467 dengan asumsi tidak ada peningkatan nilai dari 

variabel lain.Pada tabel hasil Uji Statistik t juga menunjukkan bahwa Variabel Tingkat 

Pajak memiliki signifikansi t sebesar 0,002. Karena signifikansi t < 5% (0,002<0,05) 

maka, variabel profitabilitas berpengaruh terhadap variabel Struktur Modal. Koefisien 

regresi bertanda negatif (-1,467) mengindikasikan bahwa semakin tinggi profitabilitas 

mengakibatkan nilai dari penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan akan 

menurun. Jadi, disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima. 

       Dalam hipotesis dijabarkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap struktur modal. Hasil penelitian mendukung hipotesis ini dengan memiliki 

nilai signifikansi sebesar 0,002 serta memiliki arah yang negatif yang ditunjukkan oleh 

arah koefisien regresi. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan di Indonesia maka penggunaan utang dalam keputusan 

pendanaan akan rendah, begitupun sebaliknya jika perusahaan mengalami 



profitabilitas yang rendah bahkan yang mengalami kerugian akan memutuskan 

pendanaan melalui utang terlebih dahulu. 

       Hasil penelitian ini mendukung pecking order theory yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka perusahaan akan memiliki 

kecenderungan untuk menggunakan pendanaan melalui internal. Pendanaan melalui 

internal lebih diutamakan perusahaan dengan keadaan keuangan yang baik karena 

memiliki risiko lebih rendah dibanding keputusan pendanaan lain (Miglo, 2016: 50). 

Profitabilitas yang tinggi dianggap membuat perusahaan memiliki otonomi keuangan 

yang baik sehingga perusahaan dapat meminimalisir penggunaan dana eksternal 

dalam pendanaannya. Hasil penelitian ini juga membuktikan penerapan pecking order 

theory sebagai teori yang paling relevan dalam menjelaskan hubungan antara 

profitabilitas dan struktur modal perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian yang 

diperoleh sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan Kanazaki (2007), 

Vasiliou et. al. (2009), Serrasqueiro dan Caetano (2015), Tong dan Green (2005), 

Hussainey dan Aljifri (2012), Benkraiem dan Gurau (2013), Chiang et. al. (2010), 

Gomez et. al. (2014), Abdulla (2017), Haron (2016), serta Chadha dan Sharma (2015) 

yang terlebih dahulu sudah membuktikan bahwa profitabilitas memiliki hubungan yang 

bertolak belakang dengan peningkatan penggunaan utang dalam struktur modal. 

3. Pengaruh Non Debt Tax Shield terhadap Struktur Modal 

       Berdasarkan pada tabel hasil Uji Statistik t yang dilakukan dengan pengujian satu 

arah, menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien dari variabel non debt tax shield adalah 

sebesar -0.103. Hasil ini menjabarkan bahwa setiap kenaikan satuan non debt tax 

shield, maka tingkat struktur modal akan menurun sebesar 0.103 dengan asumsi 

variabel lain bernilai tetap. Pada tabel hasil Uji Statistik t (tabel 5.10) juga 

menunjukkan bahwa variabel non debt tax shield memiliki nilai signifikansi t sebesar 
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0,958. Karena signifikansi t > 5% (0,728>0,05) maka variabel non debt tax shield tidak 

berpengaruh terhadap variabel Struktur Modal. Jadi, disimpulkan bahwa hipotesis 3 

ditolak. 

       Hasil penelitian dari variabel ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya 

oleh Gomez et. al. (2014) dan Wald (1999) yang menemukan hasil bahwa variabel 

non debt tax shield memiliki pengaruh negatif terhadap struktur modal perusahaan. 

Penelitian ini menemukan hasil yang searah dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Karadeniz et. al. (2009) dan Haron (2016) yang tidak menemukan pengaruh antara 

non debt tax shield dengan struktur modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

perusahaan indonesia tidak memprioritaskan keuntungan yang diperoleh dari 

peraturan pajak mengenai depresiasi dan amortisasi yang dapat menjadi pengurang 

pajak dalam menentukan pendanaan melalui utang. Sejalan dengan pecking order 

theory yang menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan pendanaan melalui 

utang jika dana dari internal perusahaan sudah tidak bisa menutupi operasional 

perusahaan karena minimnya asimetri informasi yang bisa menimbulkan risiko bagi 

perusahaan, sehingga besarnya non debt tax shield perusahaan tidak akan 

mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan karena berkaitan dengan kegiatan 

operasional perusahaan yang harus segera diatasi. 

4. Pengaruh Tangibility Assets terhadap Struktur Modal 

       Pengujian hipotesis dari pengaruh tangibility assets terhadap struktur modal 

menghasilkan nilai koefisien sebesar -0,833 dengan probabilitas sebesar 0,000. Hasil 

pengujian tersebut menunjukkan probabilitas > level of significance (=5%). Hal ini 

berarti terdapat pengaruh negatif secara parsial tangibility terhadap struktur modal. 

Sehingga, dapat disimpulkan hipotesis 4 ditolak. 



       Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tanggibility assets 

merupakan faktor penentu dari keputusan pendanaan perusahaan Indonesia. 

Tangibility asset memiliki pengaruh yang kontradiktif terhadap penggunaan utang 

dalam struktur modal perusahaan. Al-Najjar dan Hussainey (2011) menyatakan fakta 

bahwa manajemen perusahaan dengan tangibility assets rendah memiliki opsi 

pendanaan eksternal terbaik melalui penggunaan utang untuk mengendalikan 

aktivitas manajerial, selain itu keadaan perusahaan yang mengalami kerugian dalam 

aktivitas bisnisnya akan memiliki kecenderungan melakukan pendanaan melalui 

utang karena ketidakcukupan dana internal dalam kegiatan operasional pada periode 

berikutnya. Pada perusahaan yang memiliki tangibility assets rendah keputusan 

pendanaan dengan melakukan penerbitan saham akan sulit dilakukan, karena 

diyakini tidak disukai oleh calon investor, sehingga semakin rendah nilai tangibility 

assets perusahaan kemungkinan manajemen untuk melakukan pendanaan melalui 

utang akan semakin tinggi. Pertimbangan penggunaan utang dalam pendanaan tetap 

akan mempertimbangkan trade off antara biaya keagenan dan cost of debt sehingga 

perusahaan tetap aman dalam aktivitas operasionalnya. 

Hasil penelitian yang ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu Al-Najjar 

dan Hussainey (2011), Amidu (2007), Serghiescua dan Vaidean (2014) yang 

menemukan adanya hubungan kontradiktif dari penggunaan utang dan keberadaan 

tangibility assets perusahaan. 

5. Uji Pertumbuhan Penjualan Perusahaan terhadap Struktur Modal 

       Pengujian hipotesis secara parsial besarnya pertumbuhan perusahaan terhadap 

struktur modal menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,011 dengan probabilitas 

sebesar 0.728. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas > level of 
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significance (=5%). Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial 

pertumbuhan perusahaan terhadap struktur modal.  

       Berdasarkan tabel hasil Uji Statistik t yang dilakukan, menunjukkan bahwa, nilai 

koefisien dari variabel (X1) pertumbuhan penjualan adalah sebesar 0,011. Hasil ini 

menjabarkan bahwa setiap kenaikan satuan pertumbuhan penjualan, maka 

penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan akan meningkat sebesar 0,011 

dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. Pada tabel hasil Uji Statistik t (tabel 5.10) 

ini juga menunjukkan bahwa Variabel Pertumbuhan Penjualan memiliki nilai 

signifikansi t sebesar 0.728, Karena signifikansi t > 5% (0.002>0,05) maka variabel 

Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap variabel Struktur Modal. Jadi, 

disimpulkan bahwa hipotesis 5 ditolak. 

       Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pihak perusahaan tidak 

mempertimbangkan pertumbuhan penjualan perusahaan dalam pertimbangan 

penggunaan utang pada keputusan struktur modal perusahaan. Pertumbuhan 

penjualan dianggap hanya untuk menunjukkan kemampuan dan eksistensi 

perusahaan untuk bertahan dalam industri yang terus berkembang. Keadaan 

penjualan yang terus bertumbuh tidak dapat menjadi jaminan perusahaan akan aman 

dalam melakukan pendanaan melalui utang karena berorientasi pada target 

perusahaan dan sering terjadi perusahaan mengalami peningkatan penjualan akan 

tetapi berada dalam keadaan rugi akibat fluktuasi harga bahan baku, dan biaya 

lainnya (Chakrabarti, 2018). Hasil penelitian yang diperoleh sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Chakrabarti (2018) serta penelitian Zani (2014) yang memperoleh 

hasil tidak ada hubungan yang terjadi antara pertumbuhan penjualan dan keputusan 

struktur modal perusahaan. 

BAB VI 



KESIMPULAN 

6.1 Kesimpulan 

       Penelitian ini ditujukan untuk menguji hubungan antara pertumbuhan 

penjualan, non debt tax shield, surplus pendanaan, tangibility assets, dan 

profitabilitas terhadap struktur modal. Penelitian ini menggunakan sampel berupa 

data laporan keuangan perusahaan yang mengalami surplus pendanaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu 2014-2017. 

       Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulan bahwa tidak terdapat 

hubungan antara non debt tax shield terhadap struktur modal. Hasil penelitian 

yang menunjukkan bahwa perusahaan Indonesia melakukan pendanaan melalui 

utang tidak mempertimbangkan adanya tax shield yang merupakan keuntungan 

bagi perusahaan, akan tetapi lebih memprioritaskan pada kebutuhan untuk 

operasional perusahaan. Hasil ini searah dengan Pecking order theory yang 

menyatakan alasan utama perusahaan melakukan pendanaan melalui eksternal 

dengan utang adalah perusahaan sudah tidak mampu menggunakan sumberdaya 

internal perusahaan dalam pendanaan perusahaannya, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa besaran tax shield yang diperoleh perusahaan bukan lagi 

menjadi prioritas dalam pendanaan karena perusahaan mengutamakan 

kebutuhan operasionalnya terlebih dahulu.  

       Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulan bahwa tidak terdapat 

hubungan antara pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal. Hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak akan mempertimbangkan 

dampak dari penjualan yang mengalami pertumbuhan dengan keputusan 

penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan karena pertumbuhan 

perusahaan tidak akan memberikan jaminan bagi perusahaan akan aman dalam 
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melakukan utang dan tidak dipertimbangkan oleh calon kreditur karena 

keberadaannya yang dapat terjadi pada keadaan perusahaan yang memiliki 

keuangan baik maupun yang sedang dalam keadaan keuangan yang kurang baik. 

       Terdapat hubungan yang searah antara surplus pendanaan terhadap struktur 

modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi surplus pendanaan 

perusahaan, maka akan mengakibatkan semakin tinggi penggunaan utang dalam 

struktur modal perusahaan. Trade off theory memiliki pandangan yang sama 

dengan hasil penelitian ini bahwa perusahaan yang memiliki keadaan keuangan 

yang baik akan melakukan pendanaan melalui utang karena adanya keuntungan 

yang diperoleh seperti keuntungan melalui tax shield, selain itu pendanaan melalui 

utang juga memungkinkan perusahaan yang mengalami surplus untuk melakukan 

ekspansi bisnis karena memiliki modal yang cukup serta keadaan bisnis yang baik. 

       Penelitian ini menemukan hasil bahwa tangibility assets memiliki hubungan 

yang kontradiktif terhadap keputusan struktur modal perusahaan. Perusahaan 

yang memiliki tangibility assets yang rendah akan lebih memilih pendanaan 

melalui utang karena calon investor akan ragu jika menanamkan saham pada 

perusahaan yang memiliki tangibility assets yang rendah. Penggunaan utang 

dalam pendanaan perusahaan yang memiliki aset yang besar akan semakin 

minimal karena perusahaan akan berfokus pada pendanaan internal dan 

perusahaan akan lebih memilih pendanaan melalui menerbitkan saham karena 

bagi investor memiliki aset tetap dalam jumlah besar menggambarkan keadaan 

keuangan perusahaan yang baik. 

       Terdapat hubungan yang berlawanan antara profitabilitas terhadap struktur 

modal. Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas 

perusahaan, maka akan mengakibatkan semakin rendah juga penggunaan utang 



dalam struktur modal dari sebuah perusahaan. Hasil penelitian ini memenuhi 

kriteria dari pecking order theory yang menyatakan bahwa semakin tinggi 

profitabilitas, maka perusahaan akan memprioritaskan pendanaan melalui 

internal. Pendanaan melalui internal tentunya akan menurunkan penggunaan 

utang sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan karena perusahaan memiliki 

otonomi keuangan yang berada dalam keadaan yang baik. 

       Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa surplus pendanaan, 

tangibility assets, dan profitabilitas merupakan faktor penentu dari struktur modal, 

sedangkan non debt tax shield dan pertumbuhan penjualan bukan merupakan 

determinan dari struktur modal perusahaan Indonesia. Informasi yang diperoleh 

dari penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya dan 

bagi pihak perusahaan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan pendanaan. 

6.2 Keterbatasan Penelitian 

       Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam penelitian yang telah 

dilakukan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan yang 

mengalami keadaan keuangan surplus, sehingga hasil penelitian tidak 

menggambarkan keadaan keputusan struktur modal untuk perusahaan yang 

mengalami defisit pendanaan. Kedua, penelitian ini hanya berfokus pada variabel 

surplus pendanaan dari model yang dibangun oleh Syam-sunders dan Myers 

(1999), masih terdapat variabel lain yang tidak dimasukkan dari model tersebut 

sehingga hanya menggambarkan keadaan perusahaan Indonesia secara umum 

terhadap pecking order theory. 

6.3 Implikasi Penelitian 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat implikasi teori dan 

implikasi praktik yang diperoleh yang sekiranya dapat menjadi perimbangan bagi 

pihak yang membutuhkan informasi mengenai hasil penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 

6.3.1 Implikasi Teori 

       Penelitian ini berimplikasi pada pecking order theory dan trade off theory 

terkait dengan keputusan pendanaan perusahaan. profitabilitas merupakan salah 

satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan perusahaan terkait 

pendanaan. Nilai profitabilitas perusahaan yang tinggi akan membuat perusahaan 

berfokus pada pendanaan melalui internal terlebih dahulu sehingga akan 

menurunkan penggunaan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan. 

Tangibility assets menggambarkan pecking order theory dalam penelitian ini 

karena perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi akan memiliki 

kecenderungan untuk melakukan pendanaan melalui internal, sehingga 

penggunaan utang dalam pendanaan dapat dipertimbangkan setelah kemampuan 

internal tidak bisa memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan. Surplus 

pendanaan pada perusahaan Indonesia mengikuti kriteria dari trade off theory 

bahwa perusahaan dalam keadaan keuangan yang baik akan aman dalam 

melakukan pendanaan melalui utang hingga trade off antara biaya yang 

dikeluarkan dan keuantungan yang diperoleh tercapai. 

6.3.2 Implikasi Praktik 

       Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa manajemen perusahaan yang 

memiliki surplus pendanaan dapat mempertimbangkan pendanaan melalui utang 

karena memiliki keadaan keuangan yang baik, selain itu perusahaan juga dapat 

memperoleh keuntungan dari tax shield jika melakukan pendanaan melalui utang. 



Bagi perusahaan yang memiliki tangibility assets yang rendah dapat 

mengutamakan pendanaan melalui penggunaan utang tentunya dengan 

mempertimbangkan trade off antara biaya agensi dan biaya utang yang harus 

ditanggung perusahaan, sedangkan jika perusahaan memiliki tangibility assets 

yang tinggi seharusnya mengutamakan kemampuan internal dan penerbitan 

saham dalam keputusan struktur modalnya. 

       Profitabilitas perusahaan dapat menjadi sumber pendanaan perusahaan 

sehingga manajemen dapat mempertimbangkan penggunaan profitabilitas yang 

diperoleh sebagi sumber pendanaan perusahaan karena pendanaan melalui 

internal harus diprioritaskan mengingat tidak adanya agency cost yang harus 

dikeluarkan serta risiko yang rendah dibanding dengan pendanaan eksternal 
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LAMPIRAN 
LAMPIRAN 2 
Analisis deskriptif 

 
Date: 02/19/19   

Time: 22:30       

Sample: 2014 2017      
       
       

 DER NDTS 
PROFITABILIT

AS SALES SURPLUS TANGIBILITY 
       
        Mean  1.140197  0.220688  0.064439  0.159646  2.16E+12  0.350158 

 Median  0.790097  0.171250  0.052806  0.078695  5.45E+11  0.312374 

 Maximum  13.54321  0.986358  0.526237  13.07398  8.24E+13  0.946774 

 Minimum  6.96E-06  0.000000 -0.868179 -6.984133  9.27E+08  0.000455 

 Std. Dev.  1.341619  0.191489  0.085443  0.919515  6.56E+12  0.233825 

 Skewness  4.705942  1.247209 -0.914999  6.110031  8.678177  0.512857 

 Kurtosis  35.01682  4.565067  28.82911  89.11953  93.09118  2.428980 

       

 Jarque-Bera  28583.94  222.5700  17209.29  194191.5  216053.4  35.37263 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

       

 Sum  702.3614  135.9435  39.69419  98.34186  1.33E+15  215.6973 

 Sum Sq. Dev.  1106.964  22.55086  4.489792  519.9874  2.65E+28  33.62460 

       

 Observations  616  616  616  616  616  616 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 3 

Common Effect Model 

 

Dependent Variable: DER   

Method: Panel Least Squares   

Date: 02/20/19   Time: 00:08   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 154   

Total panel (balanced) observations: 616  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NDTS -0.412859 0.328164 -1.258085 0.2088 

PROFITABILITAS -3.199935 0.628215 -5.093697 0.0000 

SALES 0.026704 0.057701 0.462800 0.6437 

SURPLUS 2.32E-14 8.29E-15 2.801995 0.0052 

TANGIBILITY -0.567181 0.265586 -2.135583 0.0331 

C 1.581725 0.110042 14.37387 0.0000 
     
     R-squared 0.057975     Mean dependent var 1.140197 

Adjusted R-squared 0.050253     S.D. dependent var 1.341619 

S.E. of regression 1.307474     Akaike info criterion 3.383764 

Sum squared resid 1042.788     Schwarz criterion 3.426848 

Log likelihood -1036.199     Hannan-Quinn criter. 3.400516 

F-statistic 7.508206     Durbin-Watson stat 0.283961 

Prob(F-statistic) 0.000001    
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Fixed Effect Model 

Dependent Variable: DER    

Method: Panel Least Squares    

Date: 02/20/19   Time: 00:11    

Sample: 2014 2017    

Periods included: 4    

Cross-sections included: 154    

Total panel (balanced) observations: 616   
      
      Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
      
      NDTS 0.054024 0.349045 0.154776 0.8771  

PROFITABILITAS -1.091294 0.516729 -2.111927 0.0352  

SALES 0.003743 0.029107 0.128584 0.8977  

SURPLUS 6.00E-14 1.68E-14 3.563217 0.0004  

TANGIBILITY -0.893291 0.250087 -3.571924 0.0004  

C 1.381281 0.129272 10.68504 0.0000  
      
       Effects Specification    
      
      Cross-section fixed (dummy variables)   
      
      R-squared 0.866204     Mean dependent var 1.140197  

Adjusted R-squared 0.819946     S.D. dependent var 1.341619  

S.E. of regression 0.569286     Akaike info criterion 1.928804  

Sum squared resid 148.1078     Schwarz criterion 3.070519  

Log likelihood -435.0717     Hannan-Quinn criter. 2.372726  

F-statistic 18.72556     Durbin-Watson stat 1.893067  

Prob(F-statistic) 0.000000     
      
      
      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Random Effect Model 

 

Dependent Variable: DER   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 02/20/19   Time: 00:13   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 154   

Total panel (balanced) observations: 616  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NDTS -0.103054 0.296837 -0.347174 0.7286 

PROFITABILITAS -1.467395 0.483641 -3.034056 0.0025 

SALES 0.011804 0.028696 0.411360 0.6810 

SURPLUS 3.66E-14 1.13E-14 3.230021 0.0013 

TANGIBILITY -0.833172 0.223330 -3.730667 0.0002 

C 1.468440 0.140652 10.44027 0.0000 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 1.188318 0.8133 

Idiosyncratic random 0.569286 0.1867 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.049270     Mean dependent var 0.265603 

Adjusted R-squared 0.041478     S.D. dependent var 0.583064 

S.E. of regression 0.570844     Sum squared resid 198.7761 

F-statistic 6.322512     Durbin-Watson stat 1.420513 

Prob(F-statistic) 0.000010    
     
      Unweighted Statistics   
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R-squared 0.036308     Mean dependent var 1.140197 

Sum squared resid 1066.772     Durbin-Watson stat 0.264690 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 

Chow Test 
 

Redundant Fixed Effects Tests    

Equation: EQ01     

Test cross-section fixed effects   
      
      Effects Test Statistic   d.f.  Prob.   
      
      Cross-section F 18.043252 (153,457) 0.0000  

Cross-section Chi-square 1202.255258 153 0.0000  
      
            

Cross-section fixed effects test equation:   

Dependent Variable: DER    

Method: Panel Least Squares    

Date: 02/20/19   Time: 00:11    

Sample: 2014 2017    

Periods included: 4    

Cross-sections included: 154    

Total panel (balanced) observations: 616   
      
      Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
      
      NDTS -0.412859 0.328164 -1.258085 0.2088  

PROFITABILITAS -3.199935 0.628215 -5.093697 0.0000  

SALES 0.026704 0.057701 0.462800 0.6437  

SURPLUS 2.32E-14 8.29E-15 2.801995 0.0052  

TANGIBILITY -0.567181 0.265586 -2.135583 0.0331  

C 1.581725 0.110042 14.37387 0.0000  
      
      R-squared 0.057975     Mean dependent var 1.140197  



Adjusted R-squared 0.050253     S.D. dependent var 1.341619  

S.E. of regression 1.307474     Akaike info criterion 3.383764  

Sum squared resid 1042.788     Schwarz criterion 3.426848  

Log likelihood -1036.199     Hannan-Quinn criter. 3.400516  

F-statistic 7.508206     Durbin-Watson stat 0.283961  

Prob(F-statistic) 0.000001     
      
      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Hausman Test 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: EQ01    

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 8.341620 5 0.1384 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     NDTS 0.054024 -0.103054 0.033721 0.3923 

PROFITABILITAS -1.091294 -1.467395 0.033100 0.0387 

SALES 0.003743 0.011804 0.000024 0.0982 

SURPLUS 0.000000 0.000000 0.000000 0.0601 

TANGIBILITY -0.893291 -0.833172 0.012667 0.5932 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: DER   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/05/19   Time: 00:40   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   
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Cross-sections included: 154   

Total panel (balanced) observations: 616  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.381281 0.129272 10.68504 0.0000 

NDTS 0.054024 0.349045 0.154776 0.8771 

PROFITABILITAS -1.091294 0.516729 -2.111927 0.0352 

SALES 0.003743 0.029107 0.128584 0.8977 

SURPLUS 6.00E-14 1.68E-14 3.563217 0.0004 

TANGIBILITY -0.893291 0.250087 -3.571924 0.0004 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.866204     Mean dependent var 1.140197 

Adjusted R-squared 0.819946     S.D. dependent var 1.341619 

S.E. of regression 0.569286     Akaike info criterion 1.928804 

Sum squared resid 148.1078     Schwarz criterion 3.070519 

Log likelihood -435.0717     Hannan-Quinn criter. 2.372726 

F-statistic 18.72556     Durbin-Watson stat 1.893067 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

 

LM test 

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

        (all others) alternatives  
    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 
    
    Breusch-Pagan  591.4999  0.565897  592.0658 

 (0.0000) (0.4519) (0.0000) 

    

Honda  24.32077 -0.752261  16.66545 

 (0.0000) -- (0.0000) 

    

King-Wu  24.32077 -0.752261  2.627691 

 (0.0000) -- (0.0043) 

    

Standardized Honda  24.68464 -0.459459  9.734940 

 (0.0000) -- (0.0000) 

    

Standardized King-Wu  24.68464 -0.459459  0.227856 

 (0.0000) -- (0.4099) 

    



Gourierioux, et al.* -- --  591.4999 

   (< 0.01) 
    
    *Mixed chi-square asymptotic critical values: 

1% 7.289   

5% 4.321   

10% 2.952   
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 

Tes Tambahan 

Robust Test 

Dependent Variable: DER   

Method: Robust Least Squares   

Date: 03/05/19   Time: 01:47   

Sample: 1 428    

Included observations: 428   

Method: M-estimation   

M settings: weight=Bisquare, tuning=4.685, scale=MAD (median centered) 

Huber Type I Standard Errors & Covariance  
     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     NDTS 0.076165 0.190561 0.399690 0.6894 
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PROFITABILITY -4.024486 0.416394 -9.665099 0.0000 

SALES 0.028689 0.032370 0.886264 0.3755 

SURPLUS 0.054271 0.016925 3.206610 0.0013 

TANGIBILITY -0.446130 0.158455 -2.815496 0.0049 

C -0.152263 0.460160 -0.330891 0.7407 
     
      Robust Statistics   
     
     R-squared 0.075133     Adjusted R-squared 0.064175 

Rw-squared 0.197350     Adjust Rw-squared 0.197350 

Akaike info criterion 535.4060     Schwarz criterion 562.1443 

Deviance 172.4907     Scale 0.572765 

Rn-squared statistic 104.3465     Prob(Rn-squared stat.) 0.000000 
     
      Non-robust Statistics   
     
     Mean dependent var 1.097023     S.D. dependent var 1.269935 

S.E. of regression 1.260295     Sum squared resid 670.2808 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UJI MULTIKOLINIERITAS 

 

Variance Inflation Factors   

Date: 03/05/19   Time: 02:51   

Sample: 1 616    

Included observations: 616   
     
      Coefficient Uncentered Centered  

Variable Variance VIF VIF  
     
     NDTS  0.107692  3.310588  1.420626  



PROFITABILITAS  0.394654  1.627020  1.036516  

SALES  0.003329  1.043317  1.012740  

SURPLUS  6.87E-29  1.180668  1.065358  

TANGIBILITY  0.070536  4.503798  1.387400  

C  0.012109  4.363440  NA  
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heterokedastisitas 

 

Heteroskedasticity Test: White  
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F-statistic 0.722203     Prob. F(5,610) 0.6069 

Obs*R-squared 3.625073     Prob. Chi-Square(5) 0.6046 

Scaled explained SS 58.83175     Prob. Chi-Square(5) 0.0000 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 03/05/19   Time: 03:04   

Sample: 1 616    

Included observations: 616   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.310010 0.553249 4.175351 0.0000 

NDTS^2 -2.580036 3.141005 -0.821405 0.4117 

PROFITABILITAS^2 3.602746 10.33637 0.348550 0.7275 

SALES^2 -0.019669 0.048618 -0.404571 0.6859 

SURPLUS^2 7.02E-28 9.35E-28 0.750897 0.4530 

TANGIBILITY^2 -2.565891 2.123364 -1.208409 0.2274 
     
     R-squared 0.005885     Mean dependent var 1.692838 

Adjusted R-squared -0.002264     S.D. dependent var 9.747237 

S.E. of regression 9.758263     Akaike info criterion 7.403798 

Sum squared resid 58086.45     Schwarz criterion 7.446882 

Log likelihood -2274.370     Hannan-Quinn criter. 7.420550 

F-statistic 0.722203     Durbin-Watson stat 0.619004 

Prob(F-statistic) 0.606931    
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


