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ABSTRAK 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan pertumbuhan berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 9 sampel laporan keuangan perusahaan 

perbankan dan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Uji asumsi klasik 

dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Analisis 

data menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi. 

Analisis data menggunakan eviews 9. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial (uji t) variabel ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh dan tidak signifikan terhadap struktur modal, variabel profitabilitas berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap struktur modal, dan pertumbuhan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI), 

hasil penelitian secara simultan (uji f) menunjukkan pengaruh yang signifikan dari variabel 

ukuran perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan pada struktur modal di perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan ada 

pengaruh yang signifikan sebesar 62,26% dan sisanya 37,74% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 
 

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan, Struktur Modal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Menghadapi persaingan dan kelangsungan hidup, setiap perusahaan harus mencapai 

struktur modal. Struktur modal yang optimal mengacu pada struktur modal yang diharapkan 

menghasilkan biaya rata-rata tertimbang modal terendah, yang akan memaksimalkan nilai 

perusahaan (Widyaningrum,  2015).  Secara umum, memaksimalkan nilai perusahaan 

adalah tujuan utama masing-masing perusahaan, karena nilai perusahaan yang tinggi dapat 

meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, dapat meletakkan dasar yang kuat bagi 

perusahaan untuk melakukan bisnis, dan dapat membawa keuntungan terbaik bagi 

perusahaan (Nadzirah, 2016). Ini menunjukkan bahwa penentuan struktur modal 

merupakan masalah penting bagi setiap perusahaan. 

Faktor pertama yang mempengaruhi struktur modal adalah ukuran perusahaan. 

Menurut (Rahmiati, dkk, 2015), ukuran perusahaan adalah ukuran yang dapat 

diklasifikasikan dalam banyak cara, termasuk total aset, ukuran log, nilai pasar saham, total 

penjualan, dll. Jika perusahaan lebih besar, maka perusahaan akan cenderung 

menggunakan lebih banyak hutang sebagai modal dibandingkan dengan perusahaan yang 

lebih kecil. 

Faktor kedua yang dapat dihubungkan dengan struktur modal adalah profitabilitas. 

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk menghasilkan laba secara efisien dan efektif. 

Profitabilitas adalah rasio yang menilai kemampuan perusahaan untuk mencari laba 

(Mayliza, Yeni dan Sari, 2018). Perusahaan selalu membutuhkan modal dalam setiap proses 

bisnisnya, dapat dikatakan bahwa modal sangat penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, 

setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk mengelola dana sendiri secara efisien dan 

efektif. Ketika kegiatan perusahaan menjadi lebih efisien dan efektif, diharapkan dapat 

meningkatkan keuntungan, yang merupakan cara untuk meningkatkan efisiensi perusahaan 

(Hanafi dan Halim, 2016). 

Pertumbuhan juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal. 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi memperoleh keuntungan yang cukup 

besar dari peningkatan pendapatan milik perusahaan, sehingga perusahaan lebih bersedia 

untuk mendanai kegiatan operasi perusahaan melalui pembiayaan internal (Dwi Feni, 2016). 
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Pertumbuhan mencerminkan keberhasilan investasi di masa lalu dan dapat digunakan 

sebagai prediksi pertumbuhan di masa depan. Pertumbuhan manajemen keuangan 

perusahaan diukur oleh perubahan penjualan, bahkan dalam keuangan, tingkat 

pertumbuhan (laju pertumbuhan berkelanjutan) dapat dihitung dengan melihat konsistensi 

keputusan investasi dan pendanaan (Barton et al.1989 dalam Dewa Ayu dan Gede Mertha, 

2017). 

Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan 

Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia. 

 
1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur 
Modal pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal 
pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan terhadap Struktur Modal 
pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan 

Pertumbuhan secara bersama-sama terhadap Struktur Modal pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, antara lain: 

1. Bagi investor 

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan digunakan sebagai alat untuk 

mempertimbangkan keputusan investasi perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi perusahaan, terutama 

dalam hal ukuran perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan pada struktur modal, 

dan untuk memberi lebih banyak informasi untuk keputusan perusahaan. 
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3. Bagi Mahasiswa 

Untuk menambah wawasan ilmu yang berkaitan dengan ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan pertumbuhan struktur modal, serta sebagai landasan bagi penelitian 

selanjutnya. 

 
1.3. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka adapun perumusan 

berbagai masalah, diantaranya yaitu: 

1. Apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019? 

2. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019? 

3. Apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan terhadap Struktur Modal pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019? 

4. Apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan secara 

bersama-sama terhadap Struktur Modal pada perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019? 
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BAB II 

KAJIAN LITERATUR 

 

2.1. LANDASAN TEORI 
 

1. Signaling Theory 

Menurut Brigham dan Houston (2011) syarat atau signal adalah suatu tindakan yang 

diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen 

memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah 

dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang 

dikeluarkan oleh perushaan merupakan hal yang penting, karena pengaruhnya terhadap 

keputusan investasi pihak diluar perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan 

pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau 

gambaran, baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang bagi 

kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana efeknya pada perusahaan. 

Signaling theory menyatakan pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang 

pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham 

sebagai indikator nilai perusahaan (Hasnawati 2005). Peningkatan hutang juga dapat 

diartikan pihak luar tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya 

dimasa yang akan datang atau risiko bisnis yang rendah, sehingga penambahan hutang akan 

memberikan sinyal positif (Brigham dan Houston, 2011). Ini karena perusahaan yang 

meningkatkan hutang dapat dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek 

perusahaan dimasa yang akan datang.  

 

2. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Masalah keagenan (agency problem) pada awalnya dieksplorasi oleh Ross (1973), 

sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama kali dinyatakan 

oleh Jensen and Mecking (1976) menyebutkan manajer suatu perusahaan sebagai “agen” 

dan pemegang saham “principal”. Pemegang saham yang merupakan principal 

mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan 

perwakilan atau agen dari pemegang saham. 

Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti ini 
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bahwa adalah agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk 

memenuhi kepentingan terbaik principal. Salah satu asumsi utama dari teori keagenan 

bahwa tujuan principal dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena 

manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadi, hal ini dapat 

mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi 

perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada 

memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek yang 

menguntungkan jangka panjang. 

Manajemen laba didasari oleh adanya teory agency yang menyatakan bahwa setiap 

individu cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya. Konsep Agency Theory adalah 

hubungan atau kontrak antara principal dan agen. Principal memperkerjakan agen untuk 

melakukan tugas dalam rangka memenuhi kepentingan principal. 

 
3. Struktur Modal 

Modal adalah salah satu hal terpenting dalam mengoperasikan suatu perusahaan, 

karena struktur modal perlu dipelajari lebih lanjut, selama tingkat utang dapat 

meningkatkan pertumbuhan laba, harga saham dapat dinaikkan, tetapi utang yang tinggi 

juga akan meningkatkan risiko perusahaan. 

Struktur modal yang optimal mengacu pada struktur modal yang diharapkan 

menghasilkan biaya rata-rata tertimbang modal terendah, sehingga akan memaksimalkan 

nilai perusahaan (Widyaningrum, 2015). 

Secara umum, memaksimalkan nilai perusahaan adalah tujuan utama setiap 

perusahaan, karena nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kekayaan pemegang 

saham, dapat meletakkan dasar yang kuat untuk operasi perusahaan, dan dapat membawa 

keuntungan terbaik bagi perusahaan (Nadzirah, 2016). 

Struktur modal menurut (Gitman, 2016) menjelaskan perbandingan antara utang 

jangka panjang dan modal sendiri. Struktur modal adalah masalah penting bagi perusahaan, 

karena struktur modal akan secara langsung mempengaruhi situasi financial perusahaan. 

Menurut (Prabowo, R., dan Sutanto, A., 2019) Sumber dana yang digunakan dalam 

kegiatan operasi perusahaan berasal dari hutang perusahaan atau modal perusahaan untuk 

mendapatkan keuntungan. Pilihan struktur modal sebagai variabel dilakukan melalui 

argumentasi, yaitu struktur modal merupakan bagian penting dalam pengambilan 

keputusan perusahaan dalam kegiatan bisnis, karena jika perusahaan membuat kesalahan 
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dalam menentukan struktur modalnya, itu akan menghasilkan dampak negatif pada situasi 

keuangan perusahaan. 

 

4. Ukuran Perusahaan (Company Size) 

(Fadhillah et al., 2016) Ukuran perusahaan, yaitu, perusahaan besar umumnya lebih 

cenderung mendapatkan hutang daripada perusahaan kecil, karena ini terkait dengan 

kepercayaan kreditor pada perusahaan besar.  

Menurut (Brigham dalam Jaati, 2016), ukuran perusahaan adalah gambaran ukuran 

perusahaan. Perusahaan besar cenderung memiliki kapasitas dan fleksibilitas yang lebih 

besar untuk mendapatkan sumber pendanaan, sehingga mereka cenderung menambah 

hutang. Perusahaan yang lebih besar dan lebih besar tidak memiliki hambatan untuk 

memperoleh dana eksternal (utang). Ini karena perusahaan besar memiliki risiko 

kebangkrutan lebih kecil daripada perusahaan kecil. 

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari semua aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

Semakin besar aset perusahaan, semakin bebas manajemen dapat mengontrol dan 

menggunakan aset perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang dikelolanya. 

Menurut Hartono (2015: 254), ukuran perusahaan berarti bahwa ukuran perusahaan 

dapat diukur dengan menghitung total aset perusahaan/besar harta menggunakan 

logaritma total aset. 

 
5. Nilai Perusahaan 

Hanafi dan Halim (2016: 83) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dari tingkat penjualan, aset, dan ekuitas tertentu. Laba digunakan untuk 

mendanai semua kegiatan yang terjadi di suatu perusahaan, sehingga setiap perusahaan 

bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapat untung dari hubungan 

penjualan, total aset, dan modal sendiri (Trisnawati, 2015). 

Menurut (Sartono, 2015) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba berdasarkan penjualan, total aset, dan modal sendiri. Profitabilitas 

merupakan faktor penting dalam menentukan struktur modal. Untuk perusahaan dengan 

laba ditahan yang lebih tinggi, perusahaan akan terlebih dahulu menggunakan laba ditahan 

sebelum menggunakan hutang. Ini konsisten dengan teori pecking order, yaitu percaya 
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bahwa manajer lebih suka menggunakan pembiayaan dari awal, mempertahankan laba, 

kemudian utang, dan akhirnya menjual saham baru. Meskipun secara teori sumber modal 

biaya terendah adalah utang, saham preferen dan modal saham paling mahal adalah 

saham biasa dan laba ditahan. 

Menurut Hanafi (2015: 42), investor dapat menggunakan profitabilitas yang dapat 

dihitung dengan cara berikut untuk mengukur jumlah perusahaan yang menguntungkan: 

1. Profit Margin (Profit Margin on Sale). 

2. Return on Asset (ROA). 

3. Return on Equity (ROE). 

Menurut beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah 

kemampuan untuk menggunakan aset dan modal yang dimiliki oleh perusahaan untuk 

menghasilkan laba. 

 

6. Pertumbuhan (Growth) 

Rasio pertumbuhan (growth ratio) menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

mempertahankan posisi ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi dan bisnis menurut 

(Kasmir dalam Putri, 2015). 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi memperoleh keuntungan yang 

cukup besar dari peningkatan pendapatan milik perusahaan, sehingga perusahaan lebih 

bersedia untuk mendanai kegiatan operasi perusahaan melalui pembiayaan internal (Dwi 

Feni, 2016). 

Pertumbuhan mencerminkan keberhasilan investasi di masa lalu dan dapat digunakan 

sebagai prediksi pertumbuhan di masa depan. Pertumbuhan manajemen keuangan 

perusahaan diukur oleh perubahan penjualan, bahkan dalam keuangan, tingkat 

pertumbuhan (laju pertumbuhan berkelanjutan) dapat dihitung dengan melihat 

konsistensi keputusan investasi dan pendanaan (Barton et al.1989 dalam Dewa Ayu dan 

Gede Mertha, 2017). 

Pertumbuhan penjualan yang tinggi atau stabil dapat memiliki pengaruh positif pada 

laba perusahaan, sehingga menjadi pertimbangan bagi manajemen perusahaan ketika 

menentukan struktur modal. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang 
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tinggi akan cenderung menggunakan hutang dalam struktur modalnya. Tingkat 

pertumbuhan penjualan yang tinggi berarti peningkatan volume penjualan, sehingga perlu 

meningkatkan kapasitas produksi, dan meningkatkan kapasitas produksi akan 

membutuhkan banyak modal. Perusahaan cenderung menggunakan utang untuk 

meningkatkan produksi untuk mengimbangi penjualan tinggi. Produksi mengimbangi 

tingkat pertumbuhan penjualan, keuntungan penjualan telah meningkat, dan perusahaan 

dapat menggunakannya untuk membayar hutang (Hanafi, 2016: 345). 

Pertumbuhan penjualan adalah perubahan penjualan dalam laporan keuangan setiap 

tahun. Pertumbuhan penjualan di atas rata-rata perusahaan biasanya didasarkan pada 

pertumbuhan cepat industri di mana perusahaan beroperasi. Perusahaan dapat mencapai 

tingkat pertumbuhan rata-rata dengan meningkatkan pangsa pasar (Fabozzi dalam 

Satriana, 2017: 20). 

Berdasarkan beberapa definisi, pertumbuhan dalam penelitian ini menggunakan 

perubahan total penjualan dari bentuk pertumbuhan yang telah dialami perusahaan dalam 

suatu periode (satu tahun). Rumus berikut ini untuk menghitung pertumbuhan penjualan 

menurut (Horne dan Wachowicz dalam Satriana (2017: 21), yaitu: 

Growth = 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡  − 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1
  

2.2. Kerangka Pemikiran 
 

 

 

 

        

         

                

 Gambar 2.1 . Kerangka Pemikiran 

Hubungan Antara Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan 
Terhadap Struktur Modal. 

 

2.3. Hipotesis 
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga 

Ukuran 
Perusahaan 

(X1) 

H2 

H4 

H1 

H3 

Profitabilitas 
(X2) 

Pertumbuhan 
(X3) 

Struktur  
Modal 

(Y) 



16  

karena masalah harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan 

kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang 

dikumpulkan melalui penelitian. Adapun Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

 

a. Pengaruh Ukuran Perusahaan (X1) Terhadap Struktur Modal (Y) 

Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. 

Pernyataan ini didukung oleh penelitian sebelumnya (Pamungkas, 2018). Dengan kata lain, 

perusahaan yang mengalami pertumbuhan pesat akan membutuhkan modal dalam jumlah 

besar. Ini karena perusahaan besar memiliki kebutuhan modal yang besar, dan cara lain 

untuk memenuhi kebutuhan modal adalah dengan menggunakan dana eksternal. 

Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan rendah memiliki 

permintaan modal yang sangat kecil. Pada saat yang sama, hasil yang berbeda (Wardana 

dan Sudiartha, 2015; Sawitri dan Lestari, 2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Dengan demikian dalam penelitian ini 

diajukan hipotesis : 

H1: Terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan yang diproksikan Ln Total Assets terhadap 
Struktur Modal. 

 

b. Pengaruh Profitabilitas (X2) Terhadap Struktur Modal (Y) 

Perusahaan pertama-tama mengutamakan penggunaan dana internal, kemudian 

penggunaan dana eksternal seperti saham dan utang. Jika tingkat laba perusahaan tinggi, 

maka dana investasi yang diperoleh tinggi, sehingga manajemen akan menggunakan dana 

dari laba ditahan (retained earning) yang diperoleh setiap tahun. Dapat dikatakan bahwa 

profitabilitas akan mempengaruhi struktur modal. Pernyataan tersebut didukung oleh 

penelitian sebelumnya (Kaliman dan Wibowo, 2017), yang menunjukkan bahwa 

profitabilitas mempengaruhi struktur modal, sedangkan penelitian (Chandra, 2017) 

menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh pada struktur modal. Dengan 

demikian dalam penelitian ini diajukan hipotesis : 

H2: Terdapat pengaruh Profitabilitas yang diptoksikan ROA terhadap Struktur Modal. 
 

 

c. Pengaruh Pertumbuhan (X3) Struktur Modal (Y) 

Variabel pertumbuhan penjualan mempengaruhi struktur modal perusahaan, karena 
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pertumbuhan penjualan didefinisikan sebagai perubahan tahunan dalam total penjualan. 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi akan cenderung 

menggunakan hutang dalam struktur modalnya. Tingkat pertumbuhan penjualan yang 

tinggi berarti peningkatan volume penjualan, sehingga perlu meningkatkan kapasitas 

produksi, dan dengan meningkatkan kapasitas produksi akan membutuhkan banyak modal. 

Perusahaan cenderung menggunakan utang untuk meningkatkan produksi untuk 

mengimbangi penjualan tinggi, pernyataan ini didukung oleh penelitian (Dewi Feni 

Wulaningsi, 2016), tetapi hasil negatif signifkan ditemukan dalam penelitian (Ni putu 

Yuliana dan Putu Vivi Lestari, 2015). Dengan demikian dalam penelitian ini diajukan 

hipotesis : 

H3 : Terdapat pengaruh Pertumbuhan yang diproksikan Growth Sales terhadap Struktur 
Modal. 

 

d. Pengaruh Ukuran Perusahaan (X1), Profitabilitas (X2) dan Pertumbuhan (X3)  Terhadap 

Struktur Modal (Y) 

Beberapa penelitian mengenai struktur modal telah dilakukan oleh para peneliti. 

Berdasarkan hasil pengujian uji F oleh (Setiorini, 2016) diperoleh dari Fhitung sebesar 8,802 

dan Ftabel 2,84 dengan membandingkan  nilai Fhitung > Ftabel dan p-value < p-α (8,802 > 

2,84 dan 0,000 < 0,05), Ini berarti bahwa ukuran variabel perusahaan, profitabilitas dan 

pertumbuhan penjualan akan (simultan/pada saat yang sama) mempengaruhi struktur 

modal. Namun, hasil yang diperoleh tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya, yaitu 

(Gesit Setiyowati, 2016), yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara ukuran perusahaan dan struktur modal variabel. (Barbara, G, 2016) Hasil penelitian 

yang dilakukan menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif pada struktur 

modal. Hasil penelitian (Ni Putu Yuliana, 2015) menunjukkan pertumbuhan penjualan 

berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Dengan demikian dalam penelitian 

ini diajukan hipotesis : 

H4 : Terdapat pengaruh Ukuran perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan secara 
bersama-sama terhadap Struktur Modal.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1. Populasi dan Sampel 

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya diwakili oleh data kuantitatif angka atau 

kompilasi, atau dengan mengumpulkan data yang terkait dengan judul penelitian penulis 

dan menganalisisnya dengan data yang diperoleh. Saat melakukan penelitian, jenis 

penelitian ini dipilih karena tujuannya adalah untuk menemukan hubungan dan pengaruh 

antara ukuran perusahaan (X1), profitabilitas (X2) dan pertumbuhan (X3), dan struktur 

modal (Y) dari perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2015-2019 berjumlah 43 perusahaan. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut : 

1) Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2015-2019, 

2) Perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan keuangan di Bursa Efek 

Indonesia untuk periode penelitian 2015-2019, serta mempunyai laporan keuangan 

lengkap sesuai dengan data yang diperlukan dalam variabel penelitian, 3) Perusahaan 

perbankan yang mempunyai data keuangan standar sesuai kebutuhan peneliti selama 

periode 2015-2019. 

 

3.2. Operasionalisasi Variabel 

Berdasarkan pokok masalah dan hipotesis yang diuji maka variabel yang akan di terima 

dalam penelitian ini adalah: 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian 
 
 
 

Operasional Penelitian 

Variabel Definisi Konsep Formula Skala 

Variabel Independen  

Variabel (X1) 

 
Ukuran 

Perusahaan 
 
 

(Hartono, 2015: 254), ukuran 
suatu perusahaan dapat diukur 
dengan menghitung nilai 
logaritmik dari total aset dan 
menggunakan nilai Ln dari 
total aset/total aset dari aset 
besar. 

Firm Size = Ln Total Assets 
 

Dimana: 
 
 Firm Size = Ukuran Perusahaan 
 Ln TA = Logaritma natural dari Total 

Asset 

Rasio 

Variabel (X2) 

Profitabilitas (Periansya, 2015: 42), 
menyatakan  bahwa rasio  
profitabilitas  atau  tingkat laba 
mengukur profitabilitas 
perusahaan relatif terhadap 
penjualan, aset atau laba, dan 
modal sendiri. Jadi, Rasio 
antara Earnings Before Interest 
and Taxes dengan Total Assets. 

 

ROA= 
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 
 

Dimana: 
 
 Earning After taxes = Laba bersih 

Setelah Pajak 
 ROA = Return On Asset (Tingkat 

pengembalian terhadap Aset) 

Rasio 

Variabel (X3) 

Pertumbuhan (Barton et al. dalam Dewa Ayu 
dan Gede Mertha, 2017), 
pertumbuhan mencerminkan 
keberhasilan investasi di masa 
lalu dan dapat digunakan 
sebagai prediksi pertumbuhan 
di masa depan. Pertumbuhan 
manajemen keuangan 
perusahaan diukur oleh 
perubahan penjualan, bahkan 
dalam keuangan, tingkat 
pertumbuhan (laju 
pertumbuhan berkelanjutan) 
dapat dihitung dengan melihat 
konsistensi keputusan 
investasi dan pendanaan. 

 

GROWTH = 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡  − 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑡−1
  

Dimana: 
 
 GROWTH SALES RATE: Tingkat 

pertumbuhan penjualan  
 Salest : Penjualan pada tahun berjalan 
 Salest-1 : Penjualan tahun sebelumnya 

Rasio 
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  Variabel Dependen 

Variabel (Y) 

Struktur Modal 
 
 
 

(Irham Fahmi, 2017: 179), 
deskripsi rasio keuangan 
perusahaan dibuat antara 
modal sendiri dari hutang 
jangka panjang 
(kewajiban/liabilitas) dan 
ekuitas (equity) sebagai 
sumber pembiayaan 
perusahaan. 

DER = 
𝑇𝐿

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 
 

 
Dimana: 
 
DER = Total Debt to Total Equity Ratio 
TL = Total Liabilities (Liabilitas) 
Equity = Total Ekuitas 

Rasio 

 
 

3.3. Rancangan Analisis data 

Analisis data yang dilakukan: Statistik deskriptif, analisis regresi data panel, uji 

kesesuaian model (model linier), uji asumsi klasik regresi data panel dan pengujian 

hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Dalam pengolahan data penelitian ini 

menggunakan software Eviews9 untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh 

mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Tabel.4.1 Statistik Deskriptif 

 
 DER SIZE ROA GROWTH 

Mean 61214.18 332233.6 23557.78 1042.867 

Median 57858.00 332157.0 20400.00 991.0000 

Maximum 98062.00 348871.0 41900.00 4890.000 

Minimum 42463.00 297550.0 3100.000 -6821.000 

Std. Dev. 14609.57 13360.05 10112.31 1747.089 

Skewness 1.209578 -0.839351 0.250586 -1.827812 

Kurtosis 3.642944 3.130749 2.179947 10.89363 

Jarque-Bera 11.74817 5.315876 1.731863 141.8867 

Probability 0.002811 0.070093 0.420659 0.000000 

Sum 2754638. 14950513 1060100. 46929.00 

Sum Sq. Dev. 9.399909 7.855509 4.500009 1.344408 

Observations 45 45 45 45 

         Sumber: data diolah peneliti pakai Eviews versi 9 

 

Tabel 4.1 menunjukkan dari 45 data untuk Struktur Modal (Y) menunjukan nilai 

mean (rata-rata) sebesar 61214,18 nilai median (tengah) sebesar 57858,00, nilai maximum 

(terbesar) 98062,00, nilai minimum (terkecil) 42463,00, nilai standar deviasi sebesar 

14609,57, nilai skewness (kemiringan) 1,209578, nilai kurtosis (keruncingan) 3,642944, 

nilai jarque-bera sebesar 11,74817, nilai probability sebesar 0,002811, nilai sum sebesar 

2754638 dan nilai sum square of deviations (rerata populasi) 9,399909. 

Untuk Ukuran Perusahaan (X1) dari 45 data diperoleh nilai mean (rata-rata) 

sebesar 332233,6, nilai median (tengah) sebesar 332157,0, nilai maximum (terbesar) 

348871,0, nilai minimum (terkecil) 297550,0 dan nilai standar deviasi sebesar 13360,05, 

nilai skewness (kemiringan) -0,839351, nilai kurtosis (keruncingan) 3,130749, nilai jarque-

bera sebesar 5,315876, nilai probability sebesar 0,070093, nilai sum sebesar 14950513 dan 

nilai sum square of deviations (rerata populasi) 7,855509. 

Profitabilitas (X2) dari 45 data untuk nilai mean (rata-rata) sebesar 23557,78, nilai 

median (tengah) sebesar 20400,00, nilai maximum (terbesar) 41900,00, nilai minimum 

(terkecil) 3100,000 dan nilai standar deviasi sebesar 10112,31, nilai skewness (kemiringan) 

0,250586, nilai kurtosis (keruncingan) 2,179947, nilai jarque-bera sebesar 1,731863, nilai 
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probability sebesar 0,420659, nilai sum sebesar 1060100 dan nilai sum square of deviations 

(rerata populasi) 4,500009. 

Pertumbuhan (X3) dari 45 data memperoleh nilai mean (rata-rata) sebesar 

1042,867, nilai median (tengah) sebesar 991,000, nilai maximum (terbesar) 4890,000, nilai 

minimum (terkecil) -6821,000 dan nilai standar deviasi sebesar 1747,089, nilai skewness 

(kemiringan) -1,827812, nilai kurtosis (keruncingan) 10,89363, nilai jarque-bera sebesar 

141,8867, nilai probability sebesar 0,000000, nilai sum sebesar 46929,00 dan nilai sum 

square of deviations (rerata populasi) 1,344408. 

4.2. Analisis Regresi Data Panel 

Dari analisis regresi panel disajikan 3 model regresi yaitu Common Effect Model 

(CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Kemudian dilakukan 

uji kesesuaian model dengan Uji Chow untuk menguji model CEM dan FEM, diperoleh hasil 

model FEM lebih sesuai dengan data dibandingkan model CEM. Uji LM untuk menguji 

model CEM dan REM, diperoleh hasil model REM lebih sesuai dengan data dibandingkan 

dengan CEM, maka dilanjutkan uji Hausman untuk menguji model REM dan FEM, diperoleh 

hasil model FEM lebih sesuai dengan data dibandingkan dengan REM 

 

Tabel 4.2: Hasil Uji Model CEM 
 

Dependent Variable: DER   

Method: Panel Least Squares   

Date: 06/29/20   Time: 18:37   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 9   

Total panel (balanced) observations: 45  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 23674.94 73266.22 0.323136 0.7482 

SIZE 0.153756 0.235687 0.652373 0.5178 

ROA -0.593238 0.313900 -1.889896 0.0659 

GROWTH 0.413914 1.254000 0.330075 0.7430 
     
     

R-squared 0.102359     Mean dependent var 61214.18 

Adjusted R-squared 0.036678     S.D. dependent var 14609.57 

S.E. of regression 14339.14     Akaike info criterion 22.06406 

Sum squared resid 8.433309     Schwarz criterion 22.22465 

Log likelihood -492.4414     Hannan-Quinn criter. 22.12393 

F-statistic 1.558429     Durbin-Watson stat 0.177156 

Prob(F-statistic) 0.214049    
     
Sumber: data diolah peneliti pakai Eviews 9 
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Tabel 4.3: Hasil Uji Model FEM 

 
Dependent Variable: DER   

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Date: 06/29/20   Time: 18:38   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 9   

Total panel (balanced) observations: 45  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (no d.f. correction) 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 522497.0 78729.49 6.636611 0.0000 

SIZE -1.352572 0.229020 -5.905913 0.0000 

ROA -0.549934 0.166548 -3.301951 0.0023 

GROWTH 0.999396 0.257579 3.879959 0.0005 
     
     
 Effects Specification   
     
     

Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     
 Weighted Statistics   
     
     

R-squared 0.954073     Mean dependent var 81017.98 

Adjusted R-squared 0.938765     S.D. dependent var 33517.17 

S.E. of regression 5187.471     Sum squared resid 8.888808 

F-statistic 62.32174     Durbin-Watson stat 1.938811 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 Unweighted Statistics   
     
     

R-squared 0.896580     Mean dependent var 61214.18 

Sum squared resid 9.711108     Durbin-Watson stat 1.418518 
     
     

Sumber: data diolah peneliti pakai Eviews 9
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Tabel 4.4 : Hasil Uji Model REM 

 
Dependent Variable: DER   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 06/29/20   Time: 18:39   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 9   

Total panel (balanced) observations: 45  

Swamy and Arora estimator of component variances 

White cross-section standard errors & covariance (no d.f. correction) 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 237471.4 91509.30 2.595052 0.0131 

SIZE -0.507325 0.266211 -1.905724 0.0637 

ROA -0.392271 0.108632 -3.611000 0.0008 

GROWTH 1.471139 0.611709 2.404967 0.0208 
     
     
 Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     

Cross-section random 15294.02 0.8914 

Idiosyncratic random 5338.205 0.1086 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     

R-squared 0.627946     Mean dependent var 9440.895 

Adjusted R-squared 0.622673     S.D. dependent var 6296.318 

S.E. of regression 5536.685     Sum squared resid 1.266609 

F-statistic 5.300612     Durbin-Watson stat 1.878356 

Prob(F-statistic) 0.003510    
     
     
 Unweighted Statistics   
     
     

R-squared -0.177456     Mean dependent var 61214.18 

Sum squared resid 1.111110     Durbin-Watson stat 0.133933 
     
     

         Sumber: data diolah peneliti pakai Eviews 9 

 

Tabel 4.5 : Hasil Uji Chow 

 
Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     

S 
Cross-section F 65.684173 (8,33) 0.0000 

     
     

Sumber: data diolah peneliti pakai Eviews 9 

Berdasarkan tabel 4.5, nilai yang dihasilkan dalam distribusi statistik terhadap Chi 

square berdasarkan pengolahan hasil hitung dengan menggunakan Eviews 9 adalah 

sebesar 65,684173 dengan probabilitas yang dihasilkan 0,0000  yaitu  menyatakan  ada 
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signifikan  yang didapatkan karena kurang dari  5%, sehinga statistik yang terjadi  

terhadap Ho1 ditolak  dan Ha1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Fixed Effect 

Model merupakan analisis yang lebih sesuai untuk digunakan. 

 
Tabel 4.6 : Hasil Uji Hausman 

 
 

 

 

 

 

 
 

Berdasarkan tabel 4.6, terlihat bahwa nilai chi-squares sebesar 0,000000 dengan 

p-value sebesar 1,0000. sedangkan nilai kritis chi-squares dengan df sebesar 3 pada 

α=5%. Berdasarkan nilai chi-squares dan p-value, berarti H0 diterima sedangkan H1 

ditolak. Hal ini menunjukkan metode Random Effect Model merupakan metode analisis 

yang lebih sesuai untuk digunakan. 

 
Tabel 4.7 : Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) 

 
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  57.45753  0.157675  57.61521 

 (0.0000) (0.6913) (0.0000) 

    

Honda  7.580075 -0.397083  5.079142 

 (0.0000) -- (0.0000) 

    

King-Wu  7.580075 -0.397083  4.052141 

 (0.0000) -- (0.0000) 

    

Standardized Honda  9.136815 -0.152609  3.296849 

 (0.0000) -- (0.0005) 

    

Standardized King-Wu  9.136815 -0.152609  2.152144 

 (0.0000) -- (0.0157) 

    

Gourierioux, et al.* -- --  57.45753 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

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

     
     

Cross-section random 0.000000 3 1.0000 
     
     

* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero. 

** WARNING: robust standard errors may not be consistent with 

        assumptions of Hausman test variance calculation. 

Sumber: data diolah peneliti pakai Eviews 9 
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   (< 0.01) 
    
    

*Mixed chi-square asymptotic critical values: 

1% 7.289   

5% 4.321   

10% 2.952   
    
    

          Sumber: data diolah peneliti pakai Eviews 9 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa  dalam Uji Lagrange Multiplier 
Test (LM) menghasilkan nilai Prob cross section Breusch-Pagan sebesar 0,0000 yang 
berarti Prob cross section Breusch-Pagan < (alpha = α = 0,05), atau sebesar 5%. Nilai 
Prob cross section Breusch-Pagan lebih kecil dari (alpha = α = 0,05). Dengan demikian 
berari H0 diterima sedangkan H1 ditolak maka Random Effect Model lebih baik 
digunakan untuk mengestimasi data panel dibandingkan dengan Common Effect 
Model. 

 
 

Tabel 4.8. Kesimpulan Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel 
 

Sumber: data sekunder yang dianalisis, 2020 

4.3. Uji Asumsi Klasik Regresi Data Panel: 

dapat disimpulkan berdasarkan uji pemilihan model bahwa model REM lebih 

tepat untuk digunakan, karena paling dominan. REM yang diaplikasikan dalam penelitian 

ini dilakukan secara Estimated Generalized Least Squared (EGLS) maka menghasilkan white 

Metode Uji Pemilihan Pengujian Hasil Model 
Model 

digunakan 

Chow Test, pemilihan : 

H0 = CEM  

H1 = FEM 

H0  jika Uji F Prob. > α 0,05 dipilih CEM 

H1  jikaUji F Prob. < α 0,05 dipilih FEM 

Common Effect vs Fixed Effect, 

 di mana F Prob = 0,0000 < α 0,05  

 

  

Fixed Effect 

 

Lagrange Multiplier (LM-Test), pemilihan : 

H0 = REM  

H1 = CEM 

Uji Breusch Pagan: 

H0 = REM, bila cross section  < signifikan  α 0,05, 

maka Random effect 

H1= CEM, bila cross section > signifikan  α 0,05, 

maka common effect 

Common Effect vs Random Effect,  

 Bila cross section  < signifikan α 

0,000000  < α 0,05, maka Random 

effect 

 

Random Effect 

Hausman Test, pemilihan : 

H0 = REM 

H1 = FEM 

H0  jika Uji Hausman prob. > α 0,05 dipilih REM 

H1  jika Uji Hausman prob. < α 0,05 dipilih FEM 

 

Fixed Effect vs Random Effect, di 

mana Prob. 1,0000 > α  0,05 

 

 

 

Random Effect 
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heteroscedasticity consistent standar eror & variance yang berfungsi untuk menghilangkan 

masalah heterokedastisistas dan mengkonstankan residualnya pada tabel REM. Metode 

Regresi  dalam penelitian ini menggunakan data panel dengan menggunakan metode 

Random Effect Model (FEM). Pada metode ini pengujian data yang digunakan telah lulus 

uji asumsi klasik. 

 
4.4. Analisis regresi model FEM: 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas model regresi linear berganda untuk model 

random effect: Y = -0.507324834289*X1 - 0.392271327195*X2 + 1.4711394489*X3 + 

237471.383578+e  

Interpretasi persamaan regresi: 

a.  Nilai konstanta sebesar 237471.4, menunjukan besarnya nilai Perusahaan jika Ukuran 

Perusahaan (X1), Profitabilitas (X2), dan Pertumbuhan (X3) nilainya adalah 0, maka 

Struktur Modal (Y) nilainya sebesar 237471,4.  

b.  Koefisien regresi ukuran perusahaan (X1=SIZE) sebesar -0,507325. menunjukkan 

besarnya pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap nilai perusahaan 

negative, Artinya jika ukuran perusahaan ditingkatkan 1%, maka nilai perusahaan akan 

mengalami penurunan sebesar 0,507325%. Koefisien bernilai negatif sehingga ada 

hubungan berlawanan antara ukuran perusahaan dan nilai perusahaan. 

c. Koefisien regresi profitabilitas (X2=ROA) sebesar -0.392271. Hal ini menunjukkan 

besarnya pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap nilai perusahaan 

negative, Artinya jika ukuran perusahaan ditingkatkan 1%, maka nilai perusahaan akan 

mengalami penurunan sebesar 0,392271%. Koefisien bernilai negatif sehingga ada 

hubungan berlawanan antara ukuran perusahaan dan nilai perusahaan. 

d. Koefisien regresi Pertumbuhan (X3=GROWTH) sebesar 1,471139. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengaruh secara parsial apabila keputusan pendanaan ditingkatkan 1%, maka 

nilai perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 1,471139%. Koefisien bernilai 

positif sehingga ada hubungan searah antara keputusan pendanaan dan nilai 

perusahaan. 

4.5. Pengujian Hipotesis 

a. Hipotesis Ukuran Perusahaan (X1) terhadap Nilai Perusahaan (Y) 

Untuk uji signifikan regresi parsial dilihat dari hasil pengujian signifikan dan uji t. 
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Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.4 dengan nilai thitung sebesar -1,905724 < ttabel 

sebesar -2,020 dan nilai probability sebesar 0,0637 > 0.05, maka Ukuran Perusahaan 

tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Struktur Modal. Dengan demikian H1 

tidak terbukti. 

b. Hipotesis Profitabilitas (X2) terhadap Nilai Perusahaan (Y) 

Untuk uji signifikan regresi parsial dilihat dari hasil pengujian signifikan dan uji t. Hasilnya 

dapat dilihat pada tabel 4.3 dengan nilai thitung sebesar -3,611000 > ttabel sebesar -

2,020 dan nilai probability sebesar 0,0008 < 0.05, maka Profitabilitas berpengaruh dan 

signifikan terhadap Struktur Modal.Dengan demikian H2 terbukti. 

c. Hipotesis Pertumbuhan (X3) terhadap Nilai Perusahaan (Y) 

Untuk uji signifikan regresi parsial dilihat dari hasil pengujian signifikan dan uji t. 

Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.4 dengan nilai thitung sebesar 2,404967 > ttabel 

sebesar -2,020 dan nilai probability sebesar 0,0208 < 0.05, maka Pertumbuhan 

berpengaruh dan signifikan terhadap Struktur Modal. Dengan demikian H3 terbukti. 

d.  Pada aplikasi Eviews 9, uji F ditunjukkan oleh nilai probabilitas F-statistics. Berdasarkan 

hasil uji diatas, F-statistics mempunyai nilai sebesar 5,300612 atau lebih besar dari 

Ftabel sebesar 2,600. Sedangkan nilai prob (F-statistics) 0,003510 atau lebih kecil dari 

0,05. Hal ini berarti bahwa variabel Ukuran Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan 

Pertumbuhan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Struktur Modal pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2019. 

e. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menjelaskan variabel dependen. Pada aplikasi Eviews 9, koefisien determinasi 

ditunjukkan oleh Adjusted R-Square. Pada tabel 3 Adjusted R-Square mempunyai nilai 

sebesar 0,622673 atau 62,26%. Hal ini berarti bahwa 62,26% dari Struktur Modal 

dipengaruhi dan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam



29  

penelitian ini yaitu Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan. Sedangkan 

sisanya yaitu 37,74% dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel lainnya diluar 

penelitian ini. 
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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI 
 

 

5.1 Simpulan 
 
 

Hasil estimasi dengan Random Effect Model, untuk menguji pengaruh variabel-variabel 

independen (Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan) terhadap variabel 

dependen (Struktur Modal) maka dapat disusun hasil penelitian sebagai berikut: 

Struktur Modal = -0.507324834289*X1 - 0.392271327195*X2 + 1.4711394489*X3 + 

237471.383578+e 

a. Hipotesis Pertama (H1) 

Variabel Ukuran Perusahaan dalam uji t menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar -

1,905724 < ttabel sebesar -2,020 dan nilai probability sebesar 0,0637 > 0.05, yang berarti 

Profitabilitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Struktur Modal. 

b. Hipotesis Kedua (H2) 

Variabel Profitabilitas dalam uji t menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar  -

3,611000 > ttabel sebesar -2,020 dan nilai probability sebesar 0,0008 < 0.05, yang berarti 

Keputusan Investasi berpengaruh dan signifikan terhadap Struktur Modal. 

c. Hipotesis Ketiga (H3) 

Variabel Pertumbuhan dalam uji t menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 

2,404967 > ttabel sebesar -2,020 dan nilai probability sebesar 0,0208 < 0.05, yang berarti 

Keputusan Pendanaan berpengaruh dan signifikan terhadap Struktur Modal. 

d. Hipotesis Ketiga (H4) 

Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Struktur Modal. Dengan hasil koefisien 

determinasi 62,26% dari Nilai Perusahaan dipengaruhi dan dapat dijelaskan oleh keempat 

variabel independen dalam penelitian ini yaitu Profitabilitas, Keputusan Investasi, Keputusan 

Pendanaan dan Kebijakan Dividen. Sedangkan sisanya yaitu 37,74% dipengaruhi dan 

dijelaskan oleh variabel lainnya diluar penelitian ini 
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5.2 Saran 

Bagi penelti selanjutnya , sebaiknya diharapkan dapat menambah variabel-variabel 

bebas lainnya seperti risiko bisnis, struktur aktiva, growth opportunity dan sebagainya agar 

bisa menggeneralisasikan untuk menilai Struktur Modal secara keseluruhan, selain itu peneliti 

selanjutnya dapat menambah periode analisis waktu dan jumlah sampel untuk mendapatkan 

hasil yang lebih mewakili karakteristik sampel. Bagi Para Investor , Sebaiknya para investor 

lebih teliti dalam memilih atau menentukan perusahaan mana yang akan dijadikan tempat 

untuk berinvestasi dengan mempertimbangkan faktor yang menentukan Struktur Modal 

dengan memperhatikan tingkat risiko dan tingkat pengembaliannya terhadap modal yang 

diinvestasikan. Bagi Perusahaan, Perusahaan Sebaiknya para investor lebih teliti dalam 

memilih atau menentukan perusahaan mana yang akan dijadikan tempat untuk berinvestasi 

dengan mempertimbangkan faktor yang menentukan Struktur Modal dengan 

memperhatikan tingkat risiko dan tingkat pengembaliannya terhadap modal yang 

diinvestasikan. 

5.3 Implikasi 

Implikasi Teori dari hasil analisis yang dilakukan pada model penelitian, maka 

implikasi adalah pengembangan akuntansi keuangan yang berhubungan dengan nilai 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan   teori yang berkaitan dengan nilai perusahaan yaitu 

Signaling Theory & Agency Theory, mengingat tujuan perusahaan adalah memaksimumkan 

kemakmuran para pemegang saham yang diterjemahkan sebagai memaksimumkan harga 

saham, kemakmuran tersebut dapat dilihat melalui peningkatan nilai perusahaan. Dalam 

kenyataan tidak jarang manajer perusahaan memiliki tujuan lain yang mungkin bertentangan 

dengan tujuan utama tersebut. Sementara itu, pemegang saham yang memegang 

pengendalian perusahaan yang sangat menentuan profitabilitas. 
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Lampiran 1 

1.1 . Anggaran Biaya 
 

A. ATK    

     

No Nama Barang Banyaknya Harga Satuan Jumlah 

1 Pulpen 2 Rp      25.000 Rp      50.000 
2 Pensil 2 Rp        8.000 Rp      16.000 
3 Penghapus 2 Rp      10.500 Rp      21.000 
4 Tipe-X 2 Rp        7.000 Rp      14.000 
5 Buku Agenda 2 Rp      60.000 Rp    120.000 
6 Paper One Kertas A4 Bola Dunia 4 rim Rp      65.000 Rp    260.000 
7 Exponding File 2 Rp      80.000 Rp    160.000 
8 Map K C 5 Rp      15.000 Rp      75.000 
9 Buku Catatan 2 Rp      10.000 Rp      20.000 
10 Jilid Proposal 2 Rp      15.000 Rp      30.000 
11 Jilid 5 Rp      15.000 Rp      75.000 
12 HP Catridge + Refill Tinta Warna 2 Rp    300.000 Rp    600.000 
13 HP Catridge + Refill Tinta Hitam 2 Rp     250.000 Rp    500.000 
14 Jepitan  1 Rp      15.000 Rp      15.000 
15 Stabilo 2 Rp      10.000 Rp      20.000 
16 Spidol 3 Rp        6.000 Rp      24.000 

   Total Rp 2.000.0000 

     
     

B. Komunikasi/Media/Peralatan    

     

No Nama Barang Banyaknya Harga Satuan Jumlah 

1. Install PC 1 Rp      100.000 Rp    100.000 
2. Software Photoshop Reader 1 Rp      100.000 Rp    100.000 
3. Software Eviews9  1 Rp      800.000 Rp    800.000 

   Total Rp 1.000.000 

     
     

Rekapitulasi Estimasi Total Belanja Bahan Peraga :   

     

A. ATK   Rp 2.000.000 
B. Komunikasi/Media/Peralatan   Rp 1.000.000 

   Total  Rp 3.000.000 
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1.2. Jadwal Penelitian 

 

  

Jadwal pelaksanaan penelitian disusun dalam bar chart berikut:     

        

No Jenis Kegiatan 
Bulan 

I II III IV V 

1 Studi Kepustakaan      

2 Persiapan Penelitian      

 Survey Awal      

 Penyusunan rencana penelitian      

 Penelitian pendahuluan      

 Penyusunan instrument      

3 Penelitian Lapangan      

 Pengumpulan Data (observasi)      

 Pengumpulan Data (kuisioner)      

 Pengumpulan Data (wawancara)      

4 Analisis Data      

5 Penulisan laporan awal      

6 Presentasi      

7 Penulisan laporan akhir      
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Lampiran 2 

Surat Tugas 

 

 

 

 


