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SAMBUTAN KETUA PANITIA 

 

 

AssalamualaikumWr. Wb 
 

Salam sejahtera untukkita semua, 
 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT atas terselenggaranya Call for Papers 

dan Seminar Nasional “Business in Society : Towards Asian Era”, 2014. Seminar nasional ini 

merupakan agenda tahunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS dalam rangka memperingati 

dies natalis ke-38 Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Dalam menyongsong momen kebangkitan era Asia, Indonesia perlu mengambil peran 

strategis dan aktif dalam memanfaatkan momentum ini. Peningkatan daya saing, 

kewirausahaan, sinergi pemerintah-swasta, serta sustainabilitas yang merupakan implementasi 

dari Business in Society menjadi hal yang relevan untuk dikembangkan. 

Panitia call for papers dan seminar nasional pada tahun ini menerima 130 artikel dari 

berbagai perguruan tinggi ditanah air serta para peneliti dari luar perguruan tinggi. Setelah 

melalui proses seleksi, panitia memutuskan bahwa artikel yang layak untuk dipresentasikan 

sejumlah 110 artikel dari bidang ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Sebaran institusi 

asal dan jumlah pemakalah yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tahun ini menunjukkan 

perkembangan positif yang patut kita apresiasi sebagai salah satu wujud semakin tingginya 

minat peneliti dalam dunia riset. 

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah mendukung 

terselenggaranya seminar ini. Semoga kerjasama dan dukungan serta partisipasi dari seluruh 

pihak dapat kita tingkatkan pada kesempatan berikutnya. 

WassalamualaikumWr.Wb 

 

 

Surakarta, 18 Maret 2014 

Ketua, 

 

 

 
M. Yusuf Indra Purnama S.E., M.Rech 
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ABSTRACT 

This paper aims to examine the influence of the determinant factors of capital structure policy 

to leverage using the pecking order theory approach. Independent variables used in this theory are 

the asset structure, firm size, and profitability. 

This study uses empirical data from property companies and real estate from 2010 to 2012. 

Samples in this study were using purposive sampling method in order to obtain a sample of 31 

companies. This study uses multiple linear regression analysis. 

Results of the analysis indicate that the asset structure and profitability effect on leverage and 

firm size has no effect on leverage. Based on the results of research conducted, it can be concluded 

that the company's property and real estate in the policy making funding has been doing a combination 

of funding from external funding and internal funding. 

Keywords: Determinants Of Capital Structure, Leverage, Pecking Order Theory. 

 

I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu keputusan penting yang dihadapi manajer (keuangan) dalam kaitannya 

dengan kelangsungan operasi perusahaan adalah keputusan  pendanaan atau keputusan 

struktur modal yaitu suatu keputusan keuangan yang berkaitan dengan komposisi hutang, 

saham preferen, dan saham  biasa yang harus digunakan oleh perusahaan. Manajer harus 

mampu menghimpun dana baik yang bersumber dari dalam perusahaan maupun dari luar 

perusahaan secara efisien, dalam arti keputusan  pendanaan tersebut merupakan keputusan 

pendanaan yang mampu meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan 

(Kennedy dkk, 2010). 

 Agar  manajer dapat menghimpun dana dengan baik maka seorang manajer 

seharusnya dapat menentukan struktur modal yang optimal yaitu struktur yang dapat 

memaksimalkan harga saham perusahaan. Sebagaimana disebutkan dalam Sartono (2001) 

mailto:dhavieblue@yahoo.com
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perusahaan pada umumnya akan  mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini ketika 

melakukan keputusan struktur modal, yaitu tingkat penjualan, struktur aset, tingkat 

pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, variabel laba dan perlindungan pajak, ukuran 

perusahaan dan kondisi intern perusahaan. 

Keputusan pendanaan yang diambil oleh manajer akan memberikan konsekuensi 

langsung berupa biaya modal, misalnya ketika manajer menggunakan hutang, biaya modal 

yang timbul sebesar biaya bunga yang dibebankan oleh kreditur, dan ketika manajer 

menggunakan dana  internal maka akan timbul opportunity cost dari dana internal yang 

digunakan. Selain itu, juga akan mengakibatkan berubahnya tingkat leverage perusahaan yaitu 

pembelanjaan permanent yang mencerminkan perimbangan total hutang dengan total 

ekuitasnya (Fadli, 2010) 

Kebijakan tingkat leverage yang diambil oleh manajer keuangan perusahaan 

mempengaruhi kesejahteraan  pemegang saham serta nilai perusahaan. Oleh sebab itu dalam 

mengambil keputusan  mengenai tingkat leverage, manajer harus melakukannya  dengan hati-

hati dan perlu mempertimbangkan faktor-faktor penentu kebijakan struktur modal yang tepat 

untuk perusahaan (Fadli, 2010). 

Keputusan pendanaan yang diambil manajer harus mempertimbangkan  teori struktur 

modal yang ada. Teori struktur modal dalam manajemen keuangan diantaranya terdiri dari, 

Static Trade-Off (STO) yang dikemukan oleh Miller (1977) dan Pecking Order Theory (POT) 

yang pertama kali dikemukakan oleh Myers dan Majluf (1984). Penggunaan alternatif sumber 

dana perusahaan dengan teori STO didasarkan pada  cost dan  benefit-nya antara biaya modal 

dan keuntungan penggunaan hutang yaitu, biaya kebangkrutan dan keuntungan pajak. 

Penentuan struktur modal perusahaan dengan POT didasarkan pada keputusan  pendanaan 

secara hierarki dari pendanaan yang bersumber pada laba, hutang, sampai pada saham dimulai 

dari sumber dana dengan biaya termurah (Christianti, 2006). 

Berdasarkan fakta yang ada, terdapat perusahaan-perusahaan yang dalam 

menggunakan dana untuk kebutuhan investasinya tidak sesuai seperti skenario urutan 

(hierarki) yang disebutkan dalam pecking order theory. Penelitian yang dilakukan oleh Singh 

dan Hamid (1992) dan Singh (1995) dalam  Putri (2011) menyatakan bahwa “Perusahaan-

perusahaan di negara berkembang lebih memilih untuk menerbitkan ekuitas dari pada berutang 

dalam  membiayai perusahaannya.” Hal ini berlawanan dengan pecking order theory yang 

menyatakan bahwa perusahaan akan memilih untuk menerbitkan utang terlebih dahulu dari 

pada menerbitkan saham pada saat membutuhkan pendanaan eksternal. 



 

Indonesia memiliki perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai sektor. Salah 

satu perusahaan yang menjadi pusat perhatian saat ini adalah  perusahaan properti dan real 

estat karena menunjukkan penurunan  yang cukup drastis sehingga berdampak  pada kenaikan  

harga property. Ada dua masalah fundamental terhadap bisnis property saat ini. Pertama,  

siklus properti yang sedang  melambat setelah booming properti dua tahun lalu yaitu di tahun 

2011 dan 2012. Kedua, kondisi tersebut diperparah dengan perekonomian yang melemah 

karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. (finance.detik.com). 

Berdasarkan  kondisi diatas, seorang manajer dalam  sektor properti dan  real estate 

harus dapat menentukan kebijakan struktur modal untuk komposisi pembelanjaan yang tepat. 

Hal ini dilakukan agar perusahaan property dan  real estate tetap bertahan dalam  perekonomian 

di dalam negri yang sedang melemah .  

Berdasarkan  uraian diatas, penelitian ini berusaha untuk menguji pengaruh faktor-

faktor penentu kebijakan struktur modal terhadap leverage: pendekatan pecking order theory  

pada perusahaan properti dan real estate  dengan  variabel independennya yaitu asset structure,  

firm size dan profitability. 

B. Kerangka Teoritis 

1. Struktur Modal 

Weston dan Copeland (1996) dalam Arief (2011) memberikan definisi 

struktur modal sebagai pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, 

saham preferen,dan saham biasa. Sedangkan Sartono (2001) meberikan definisi struktur 

modal merupakan perimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, 

utang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa. 

Brigham dan Houston (2011) menyatakan bahwa sasaran struktur modal 

modal (optimal capital structure) suatu  perusahaan didefinisikan sebagai struktur yang 

akan memaksimalkan harga saham perusahaan tersebut. Perusahaan pada umumnya 

mempelajari situasi, mengambil kesimpulan mengenai struktur yang optimal, dan 

menentukan suatu sasaran struktur modal.  

Menurut Brigham dan Houston (2011) penentuan struktur modal akan 

melibatkan pertukaran antara risiko dan pengembalian: 

a. Menggunakan utang dalam jumlah yang lebih besar akan meningkatkan  risiko yang 

ditanggung oleh pemegang saham. 
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b. Namun, menggunakan lebih banyak utang pada umumnya akan meningkatkan 

perkiraan pengembalian atas sekuritas. 

Menurut Weston dan Brigham (1990) menyatakan bahwa kebijakan 

mengenai struktur modal melibatkan tradeoff antara tingkat risiko dan tingkat 

pengembalian-pengembalian utang  dan memperbesar risiko perusahaaan tetapi 

sekaligus juga memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan. Risiko yang 

makin tinggi akibat membesarnya utang cenderung menurunkan harga saham, tetapi 

meningkatnya tingkat pengembalian yang diharapkan akan menaikkan harga saham 

tersebut. Jadi kita berusaha untuk mencari struktur modal yang menghasilkan 

keseimbangan antara risiko dan pengembalian yang akan memaksimalkan harga 

saham. 

2. Faktor-Faktor Penentu Kebijakan Struktur Modal 

Menurut Sartono (2001), ada beberapa faktor penentu kebijakan struktur 

modal yang optimal: 

a. Tingkat Penjualan 

Perusahaan dengan tingkat penjualan yang relative stabil berarti memiliki 

aliran kas yang relative stabil pula, maka dapat menggunakan utang lebih besar 

daripada perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil. 

b.  Struktur Aset 

Perusahaan yang memiliki asset tetap dalam jumlah besar dapat 

menggunakan utang dalam jumlah besar. Hal ini disebabkan karena asset tetap dapat 

digunakan sebagai jaminan atau kolateral utang perusahaan.  

c.  Tingkat Pertumbuhan Perusahaan 

Semakin cepat pertumbuhan perusahaan maka semakin besar kebutuhan 

dana untuk pembiayaan ekspansi. Jadi perusahaan yang tingkat pertumbuhannya 

pesat dapat menggunakan lebih banyak modal eksternal jika dibandingkan dengan 

perusahaan yang tingkat pertumbuhannya lambat. 

d.  Profitabilitas 

Profitabilitas periode sebelunnya merupakan faktor penting dalam 

menentukan struktur modal. Jika laba ditahan besar, perusahaan akan lebih senang 

menggunakan laba ditahan sebelum menggunakan utang. Hal ini sesuai pecking 

order theory yang menyarankan bahwa manajer lebih senang menggunakan 

pembiayaan internal.



 

e.  Variabel  Laba dan Perlindungan Pajak 

Variabel ini sangat erat kaitannya dengan stabilitas penjualan. Jika 

volalitas laba kecil maka perusahaan mempunyai kemampuan yang lebih besar 

untuk menanggung beban tetap dari utang. Ada kecenderungan bahwa penggunaan 

utang akan memberikan manfaat berupa perlindungan pajak. 

f. Skala Perusahaan (Ukuran Perusahaan) 

Perusahaan besar akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal 

dibandingkan perusahaan kecil karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan 

besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula. 

g.Kondisi Intern Perusahaan dan Ekonomi Makro 

Perusahaan perlu menanti saat yang tepat untuk menjual saham dan 

obligasi. Secara umum kondisi yang paling tepat untuk menjual obligasi atau saham 

adalah pada saat tingkat bunga pasar sedang rendah dan pasar sedang bullish. 

Perusahaan yang mengetahui kondisi internal perusahaannya dapat menetapkan 

keputusan modalnya dengan baik. 

Berikut ini beberapa teori tentang faktor-fator penentu kebijakan struktur 

modal yang akan dilakukan dalam penelitian, antara lain : 

a. Asset structure 

Struktur aktiva adalah penentuan berapa besar alokasi untuk masing – 

masing komponen aktiva, baik dalam aktiva lancar maupun dalam aktiva tetap 

(Riyanto, 2001).  

Perusahaan yang asetnya memadai untuk digunakan sebagai jaminan 

pinjaman cenderung akan cukup banyak menggunakan hutang. Aset umum yang 

dapat digunakan oleh banyak perusahaan dapat menjadi jaminan yang baik pada 

saat perusahaan berhutang. (Brigham dan Houston, 2011) 

b. Firm Size 

Perusahaan besar akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal 

dibandingkan perusahaan kecil karena kemudahan akses tersebut berarti 

perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula (Sartono, 2001) 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala, yaitu dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, antara lain total aktiva, log size dan 

stabilitas penjualan (Hol dan Wijst, 2006). 
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Dalam penelitian ini, total aktiva digunakan sebagai alat ukur untuk ukuran 

perusahaan, dengan mempertimbangkan bahwa nilai aktiva relatif lebih stabil. Jika 

nilai dari total aktiva atau penjualan besar maka digunakan natural logaritma dari 

nilai tersebut (Miswanto dan Husnan, 1999). 

c. Profitability 

Profitabilitas menurut Riyanto (2001) adalah kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Keuntungan yang diraih dari 

investasi yang akan ditanamkan merupakan pertimbangan utama bagi sebuah 

perusahaan dalam rangka pengembangan bisnisnya. 

Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan melakukan 

sebagian besar pendanaannya melalui dana yang dihasilkan secara internal 

(Brigham dan Houston, 2011). 

Tingkat keuntungan yang dicapai dari hasil operasional tercermin dalam 

return on equity (ROE). Meningkatnya ROE berarti meningkatkan laba, sehingga 

komponen modal sendiri semakin meningkat. (Syamsuddin, 2011) 

3. Leverage  

Istilah leverage biasanya dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk 

memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. Jika tingkat leverage 

semakin besar, hal ini mencerminkan bahwa tingkat ketidakpastian dari return yang 

akan diperoleh akan semakin tinggi pula, tetapi pada saat yang sama hal tersebut juga 

akan memperbesar jumlah return yang akan diperoleh. Semakin tinggi tingkat leverage 

akan semakin tinggi risiko yang dihadapi serta semakin besar tingkat return atau 

penghasilan yang diharapkan (Syamsuddin, 2013:89) 

Leverage merujuk pada hutang yang dimilki perusahaan. Ada dua tipe 

leverage seperti yang dikemukakan Husnan (1998), yaitu operating dan financial 

leverage. Operating leverage terjadi pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang 

menimbulkan beban tetap yang harus ditutup dari hasil operasinya. Sedangkan financial 

leverage terjadi pada saat perusahaan menggunakan hutang dan menimbulkkan beban 

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

Brigham dan Houston (2011:160) menyatakan bahwa sebagian risiko usaha 

bergantung pada seberapa besar biaya tetap digunakan dalam operasi suatu perusahaan 

jika biaya tetap tinggi, bahkan penurunan penjualan yang kecil sekalipun akan dapat 



menyebabkan penurunan ROE dalam jumlah besar. Jika sebagian besar dari 

total biaya merupakan biaya tetap, maka perusahaan tersebut dikatakan memiliki tingkat 

leverage yang tinggi.  

Syamsudin (2013:113) menyatakan bahwa financial leverage timbul karena 

adanya kewajiban-kewajiban financial yang sifatnya tetap yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan. Ada dua kewajiban financial yang sifatnya tetap, yaitu bunga atas hutang 

dan deviden untuk saham preferen. Tujuan utama dari financial leverage adalah untuk 

mengetahui berapa jumlah uang yang sesungguhnya tersedia bagi pemegang saham 

biasa setelah bunga dan deviden untuk saham preferen dibayarkan.  

4. Pecking Order Theory 

Kamath (1997) dalam Pangeran (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang 

menganut filosofi pendanaan atas dasar kerangka pecking order hypothesis, berusaha 

untuk menerbitkan sekuritas berdasarkan suatu urutan atau hierarki yang paling 

menguntungkan pada suatu waktu tertentu dan tidak mendasarkan pada struktur modal 

yang ditargetkan. 

Pecking order theory tidak mengindikasikan target struktur modal. Pecking 

order theory menjelaskan urut-urutan pendanaan. Manajer keuangan tidak 

memperhitungkan tingkat hutang yang optimal. Pecking order theory ini dapat 

menjelaskan mengapa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi 

justru mempunyai tingkat hutang yang kecil (Arief, 2011). 

Myres et al (2008:25) menyatakan bahwa pecking order theory berbunyi: 

1. Perusahaan  akan lebih menyukai pendanaan internal. 

2. Jika dana eksternal dibutuhkan, perusahaan menerbitkan utang lebih dahulu dan 

hanya menerbitkan ekuitas sebagai pilihan terakhir. Pecking order ini muncul 

karena penerbitan utang tidak terlalu diterjemahkan sebagai pertanda buruk oleh 

investor bila dibandingkan dengan penerbitan ekuitas. 

Myers et al (2008:25) menyatakan bahwa ada dua jenis ekuitas, yaitu 

internal dan eksternal. Ekuitas pertama berada pada bagian atas pecking order dan 

ekuitas kedua berada di bagian bawah. Pecking order menjelaskan mengapa 

perusahaan yang paling menguntungkan biasanya meminjam lebih sedikit, ini bukan 

karena mereka memiliki rasio utang sasaran rendah tetapi mereka tidak terlalu 

memerlukan uang dari luar.  

Sesuai dengan teori ini bahwa perusahaan lebih mengutamakan pendanaan 
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internal (mengutamakan laba yang ditahan) dari pada pendanaan eksternal. Apabila 

perusahaan membutuhkan pendanaan eksternal, pertama kali akan menerbitkan hutang 

sebelum menerbitkan saham baru. Penerbitan saham baru menjadi pilihan terakhir 

karena penerbitan saham baru merupakan tanda atau sinyal bagi pemegang saham dan 

calon investor tentang kondisi perusahaan saat sekarang dan prospek mendatang yang 

tidak baik (Kennedy dkk, 2010) 

Dalam kenyataannya, terdapat perusahaan-perusahaan yang dalam 

menggunakan dana untuk kebutuhan investasinya tidak sesuai seperti skenario urutan 

(hierarki) yang disebutkan dalam pecking order theory. Penelitian yang dilakukan oleh 

Singh dan Hamid (1992) dan Singh (1995) dalam Putri (2011) menyatakan bahwa 

“Perusahaan-perusahaan di negara berkembang lebih memilih untuk menerbitkan 

ekuitas dari pada berhutang dalam membiayai perusahaannya.”  

 

C. Pengembangan Hipotesis 

1. Asset Structure dan Leverage 

Hasil penelitian yang dilakukan Fadli (2010) menyatakan bahwa terdapat 

hubungan negative antara struktur aktiva dengan  leverage. Hasil ini mendukung 

hipotesis POT yang menjelaskan bahwa semakin tinggi struktur aktiva perusahaan, 

maka perusahaan akan lebih memilih untuk mendanai perusahaan dengan 

menggunakan modal internalnya. 

Hasil penelitian yang dilakukan Christianti (2006) menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh negatif antara assets tangibility dengan tingkat leverage. Hasil ini 

mendukung hipotesis POT yang menjelaskan bahwa semakin tinggi assets tangibility 

perusahaan, maka perusahaan akan lebih memilih untuk mendanai perusahaan dengan 

menggunakan modal internal yang berasal dari earning yang diperolehnya. 

Setiap perubahan atau kenaikan variabel independen yaitu asset tangibility 

akan berbanding terbalik dengan perubahan nilai variabel dependen leverage. Hasil ini 

mendukung hipotesis POT yang menjelaskan ketika asset tangibility mengalami 

peningkatan, maka leverage dapat mengalami penurunan dan menolak  hipotesis static 

trade off . 

Hasil penelitian yang dilakukan Yuliati (2011) menunjukkan bahwa  struktur 

aktiva tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap rasio leverage perusahaan baik 



pada periode sebelum maupun setelah krisis. 

H1: Sesuai dengan pecking order theory, asset structure berpengaruh negatif terhadap 

leverage. 

2.  Firm Size dan Leverage 

Hasil penelitian Fadli (2010) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negattif 

antara firm size dengan leverage karena semakin besar ukuran perusahaan maka akan 

semakin kompleks kondisi perusahaan sehingga mengurangi keinginan manajer 

menggunakan hutang. Selain itu dengan semakin besarnya perusahaan maka akan 

semakin mewaspadai terjadinya financial distress karena pengunaan hutang hal ini 

sesuai dengan pecking order theory . 

Hasil penelitian Darmoko (2011) maupun Yuliati (2011) menyatakan size 

berpengaruh positif terhadap leverage. Hal ini disebabkan perusahaan dengan ukuran 

besar mempunyai risiko kebangkrutan yang kecil dibandingkan dengan perusahaan 

level yang lebih kecil karena lebih mudah untuk menarik pinjaman dari bank 

dibandingkan perusahaan kecil. 

H2: Sesuai dengan pecking order theory, firm size berpengaruh negative terhadap  

leverage. 

3. Profitability dan Leverage 

Hasil penelitian yang dilakukan Christianti (2006) menunjukkan bahwa 

penelitian ini mengganggap terdapat pengaruh negatif antara tingkat profitabilitas 

dengan leverage perusahaan hal ini mendukung hipotesis POT. Artinya, perusahaan 

dengan tingkat profitabilitas yang rendah mempunyai tingkat leverage yang tinggi.  

Hasil penelitian yang dilakukan Darmoko (2011) menunjukkan bahwa setiap 

hubungan antara variabel profitability dan variabel leverage bersifat beda arah, yang 

artinya bahwa setiap perubahan atau ada kenaikan pada variabel independen 

profitability akan berbanding terbalik dengan perubahan nilai variabel dependen 

leverage. 

Hadianto (2007) yang menyatakan bahwa profitabilitas mempunyai 

hubungan positif terhadap leverage karena perusahaan yang memiliki profit akan 

menggunakan lebih banyak hutang. 

H3: Sesuai dengan pecking order theory, profitability berpengaruh negative terhadap 

leverage. 
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D. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Berdasarkan karakteristik masalah pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

komparatif (comparative research) merupakan penelitian dengan karakteristik masalah berupa 

hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.  

B. Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan publik yang bergerak dalam 

sektor property dan real estate tahun  2010 sampai 2012 yang ada di Bursa Efek Indonesia. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria 

sebagai berikut:  

1. Perusahan property dan real estate yang telah go public dan terdaftar secara berturut-turut 

di BEI pada periode tahun 2010 sampai 2012.  

2. Laporan keuangan perusahaan tidak menunjukkan atau mengalami kerugian selama 

periode tahun penelitian (2010, 2011 dan 2012) 

3. Perusahaan tidak menghentikan operasinya selama tahun 2009-2012.

 

Leverage 

(Y) 

Profitability 

(X3) 

 

(X1) 

 

Sesuai POT 

Asset Structure 

(X1) 

Firm Size 

(X2) 

 

(X1) 

 



Melihat dari karakteristik diatas, maka dapat diperoleh 31 perusahaan sebagai sampel 

dalam penelitian ini. 

C. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama (perusahaan) yang dijadikan objek 

penelitian. Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini yaitu dari bursa efek indonesia. 

Data yang diambil adalah total hutang, total ekuitas, aset tetap, total aset dan penjualan. 

D. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis yang digunakan meliputi beberapa tahap yaitu: 

1. Pengukuran Variabel Dependen dan Independen 

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti akan 

melakukan serangkaian tahap untuk menghitung dan mengelola data tersebut agar dapat 

mendukung hipotesis yang telah diajukan. 

Tahap pertama yang dilakukan adalah menelusuri laporan tahunan perusahaan 

property dan real estate kemudian melakukan perhitungan terhadap variabel dependen 

yaitu Leverage. Tahap kedua yakni melakukan perhitungan terhadap variabel independen 

yaitu asset structure, firm size dan profitability. 

2. Statisik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan 

tidak bermaksud menguji hipotesis. Analisi ini hanya digunakan untuk menyajikan dan 

menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memeperjelas keadaan atau 

karakteristik data yang bersangkutan. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah mean, standar deviasi, maksimum dan minimum. 

3. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang 

dibentuk dari variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal, 

(Ghozali,2011).  

4. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent).Jika variabel bebas 

saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. 
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b. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode (t-1). 

c.  Uji Heteroskedastisitas.  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain.  

5. Uji Regresi Linier Berganda  

Uji regresi bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel - variabel 

independen terhadap variabel dependen. Model yang dikembangkan dalam penelitian 

adalah sebagai berikut:  

L = β0 + β1 AS + β2 FZ + β3 P+ e  

Dimana: 

L = Leverage 

AS = Asset Structure 

FZ = Firm Size 

P= Profitability 

e = eror  

6. Uji Hipotesis  

Metode pengujian hipotesis yang diajukan dilakukan pengujian secara 

koefisiien determinasii, uji statistic F serta uji T.  

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Populasi dan Sampel 

Adapun jumlah perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2010 sampai 2012 berjumlah 47 perusahaan. Berdasarkan jumlah 

perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, peneliti hanya 

menggunakan 31 perusahaan dengan periode waktu 3 tahun yaitu tahun 2010 sampai 2012. 

Pemilihan sampel perusahaan selama periode penelitian berdasarkan kriteria 

sampel/purposive sampling.



 

B. Analisis Data 

1.  Pengukuran Variabel Dependen dan Independen 

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti akan 

melakukan serangkaian tahap untuk menghitung dan mengelola data tersebut agar dapat 

mendukung hipotesis yang telah diajukan. Dapat dilihat di tabel 2, tabel 3, tabel 4 dan 

tabel 5 di halaman lampiran. 

2. Statistik Deskriptive 

Statistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang dipakai dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 6 di halaman lampiran. 

3. Hasil Uji Normalitas 

Berdasarkan tampilan gambar 1 di halaman lampiran mengenai uji normalitas 

PP-Plot, dapat disimpulkan bahwa pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar 

dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat berdistribusi secara normal. 

Untuk menguji hasil uji normal PP-Plot yang berupa grafik, maka uji normalitas 

perlu melengkapi dengan menggunakan uji statistic. Uji statistic yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel 7 di halaman lampiran, dapat 

diketahui bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,838 dan signifikan pada 

0,484>0,05, hal ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal. Hasil uji 

Kolmogorov-Smirnov konsiten dengan uji grafik normal PP-Plot dan menunjukkan bahwa 

data dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal sehingga model regresi dapat 

digunakan dan memenuhi asumsi normalitas.  

4. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Multikoleniaritas 

Berdasarkan tabel 8 di halaman lampiran, menunjukkan bahwa tidak ada 

variabel independen yang memiliki nilai tolerance <0,1 atau memiliki nilai VIF > 10, 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolineraritas antar variabel 

independen dalam model regresi. 

b. Heteroskedastisitas 

Berdasarkan tampilan gambar 2 di halaman lampiran terlihat titik-titik 
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menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta menyebar 

baik diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi. 

c. Autokorelasi 

Berdasarkan tabel 9 di halaman lampiran, uji autokorelasi menunjukkan 

bahwa nilai R-square adalah sebesar 0,209 hal ini menunjukkan bahwa korelasi atau 

hubungan antara struktur modal dengan struktur aset, profitabilitas dan ukuran 

perusahaan adalah sebesar 20,9%. Nilai D-W sebesar 2,197 sedangkan nilai tabel 

dengan menggunakan derajat kepercayaan 95% dan jumlah variabel bebas 3, maka di 

tabel Durbin Watson akan didapatkan nilai du (durbin watson upper) sebesar 1,7295 

dan dl (durbin watson lower) sebesar 1,5966 . Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi autokorelasi karena telah sesuai dengan syarat uji Durbin-Watson yaitu du < d 

< 4-du. 

5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan tabel 10 di halaman lampiran, dapat disusun suatu persamaan 

regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5% sebagai berikut: 

 Ln L= -1,463 – 0,212 Ln. AS + 0,041 Ln.FZ +0,298 Ln.P +  0,05 

Langkah selanjutnya yaitu mengembalikan model regresi dari bentuk Ln ke bentuk awal, 

yaitu dengan melakukan antilog, adapun persamaan regresinya sebagai berikut: 

L= -1,463 - 1,236 AS + 1,042 FZ + 1,347 P + 0,05 

Dari persamaan tesebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Konstanta (a) sebesar -1,463 meyatakan bahwa jika asset structure, firm size dan 

profitability bernilai 0, maka tingkat leverage yang dimiliki perusahaan sebesar -

1,463. 

b. Berdasarkan hasil tabel 4.10 diperoleh signifikansinya sebesar 0,00 sehingga lebih 

besar dari tingkat signifikansi 0,05 yang menunjukkan asset structure berpengaruh 

terhadap leverage. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa asset 

structure mempunyai arah koefisien regresi negative dengan leverage  perusahaan 

yaitu b1= -0,212 yang berarti jika asset structure mengalami peningkatan 1% maka 

leverage perusahaan akan menurun sebesar 0,212% dengan asumsi variabel lainnya 

konstan.



 

c. Berdasarkan output diatas dihasilkan probabilitas sebesar 0,325 jauh lebih besar 

dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti firm size tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap leverage. 

d. Berdasarkan hasil tabel diatas dihasilkan probabilitas sebesar 0,003 jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan tingkat signifikansinya yaitu 0,05 yang menunjukkan asset 

structure berpengaruh terhadap leverage. Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa 

profitabilitas mempunyai arah koefisien regresi positif dengan leverage sebesar b2 = 

0,795 yang berarti bahwa setiap kenaikan profitability  1 % maka akan meningkat 

leverage sebesar 0,795% dengan asumsi variable independen lainnya konstan.  

6. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari 

variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis parsial dengan 

menggunakan Uji-t, sedangkan pengujian hipotesis secara simultan dengan 

menggunakan Uji-F dengan tingkat kepercayaan 95%. 

a. Uji Signifikansi Parameter Parsial ( Uji-t) 

Berdasarkan tabel 10 di halaman lampiran,terlihat bahwa struktur aset 

mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,00 yang berarti berada dibawah 0,05 atau 5% 

yang menunjukkan bahwa struktur aset mempunyai pengaruh secara individual 

terhadap leverage, sedangkan ukuran perusahaan mempunyai nilai signifikansi 

sebesar 0,325 yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap leverage karena nilai signifikansi variabel tersebut 

berada diatas 0,05 atau 5% dan profitabilitas perusahaan mempunyai nilai 

signifikansi sebesar 0,03 yang berarti profitabilitas mempunyai penggaruh yang 

signifikan secara individu terhadap leverage karena nilai signifikansi variabel 

tersebut berada dibawah 0,05 atau 5%. 

b. Uji F (Simultan) 

Adapun, hasil dari uji F yang dilakukan sebagai berikut: 

Tabel 4.1: Hasil Uji F 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12.933 3 4.311 9.095 .000a 

Residual 42.185 89 .474   

Total 55.118 92    

                       Sumber: Data Diolah SPSS. 2014 

Berdasarkan hasil dari uji F tersebut menunjukkan bahwa signifikansi 00% 

yang berarti dibawah 5% dengan koefisien regresi sebesar 9,095 dengan hasil tersebut 

dapat diartikan bahwa secara simultan variabel-variabel independen (asset structure, 

firm size dan profitability) berpengaruh positif secara signifikan terhadap leverage. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa asset structure, firm size dan profitability secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap leverage perusahaan property dan real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012. 

C. Pembahasan 

Penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor penentu kebijakan struktur modal 

terhadap leverage: pendekatan pecking order theory ini dilakukan pada perusahaan property 

dan real estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 sampai 2012 yaitu sebanyak 31 

perusahaan. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel yang ada dideskripsi penelitian, 

diketahui bahwa pada tahun 2010 tingkat leverage perusahaan yang diukur menggunakan 

DER sebesar 81,07 % kemudian turun 76,93%  pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 

sebesar 82,26%. Berdasarkan rata-rata DER perusahaan property dan real estate dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan dana eksternal pada perusahaan property dan real estate 

meningkat. Penurunan maupun kenaikan jumlah hutang tidak bisa dinilai secara cepat 

tentang masalah baik atau buruknya tergantung teori apa yang dipakai oleh perusahaan. 

Selain itu, seperti isu yang diungkapkan di latarbelakang oleh peneliti bahwa 

karena terjadinya kenaikan kurs mengakibatkan perusahaan property dan real estate yang 

menangani proyek-proyek yang menggunakan material luar negri harus mengeluarkan lebih 

banyak dana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu berdasarkan tabel DER 

untuk perusahaan property dan real estate mengalami kenaikan dari 76,93%  pada tahun 

2011 ke  82,26% pada tahun 2012. 

Berdasarkan hasil uji pengaruh asset structure, firm size dan profitability terhadap 

leverage, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00. Tingkat signifikansi yang digunakan 

dalam pengujian sebesar 0,05 maka dapat diketahui bahwa tingkat signifikansinya > 0,05 



sehingga dapat dikatakan bahwa asset structure, firm size dan profitability 

berpengaruh terhadap leverage.Berikut ini merupakan pengaruh dari masing-masing 

variabel independen terhadap leverage: 

a. Asset Structure terhadap Leverage 

Berdasarkan tabel 10 di halaman lampiran, diperoleh signifikannya sebesar 0,00 

sehingga lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Dengan demikian secara parsial 

H1 diterima yang menyatakan terdapat pengaruh antara asset structure  terhadap leverage. 

Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa asset structure mempunyai arah 

koefisien regresi negatif dengan leverage  perusahaan yaitu b1= -0,212 yang berarti jika asset 

structure mengalami peningkatan 1% maka leverage perusahaan akan menurun sebesar 

0,212% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hasil ini mendukung hipotesis pecking 

order theory yang menjelaskan ketika asset structure mengalami peningkatan, maka leverage 

dapat mengalami penurunan karena perusahaan akan lebih memilih pendanaan internal.  

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Christianti (2006) yang 

menyatakan bahwa hipotesis POT menjelaskan bahwa semakin tinggi asset structure 

perusahaan, maka perusahaan akan lebih memilih untuk mendanai perusahaan dengan 

menggunakan modal internal yang berasal dari earning yang diperolehnya. Hasil ini juga 

konsisten dengan penelitian Fadli (2010) dan Darmoko (2011) yang menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh negatif antara asset structure terhadap leverage. 

Berdasarkan output diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar perusahaan 

property dan real estate jika proporsi aset tetap terhadap total aset mereka naik maka 

perusahaan lebih memilih menggunakan sumber pendanaan internal yaitu dari earningnya. 

Akan tetapi bukan berarti perusahaan property dan real estate tidak menggunakan hutang, 

dalam hal ini jika proporsi aset tetapnya naik maka proporsi hutang yang digunakan 

perusahaan lebih sedikit dibandingkan earningnya. Hal ini terjadi karena sebagian besar aset 

perusahaan property dan real estate tidak pasif tetapi mereka sewakan juga sehingga 

pendapatan yang diperoleh juga semakin naik, contohnya: alat-alat berat dan tanahnya atau 

lahannya. Oleh Sebab itu output dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jika proporsi aset 

tetap naik maka tingkat leverage turun. Hasil ini sesuai pecking order theory yang dinyatakan 

Myers, Brealey dan Marcus (2008:26) menyatakan bahwa pecking order menjelaskan 

mengapa perusahaan yang paling menguntungkan biasanya meminjam lebih sedikit karena 

perusahaan lebih menyukai pendaaan internal.  

b. Firm Size Terhadap Leverage 
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Berdasarkan output dari regresi linier berganda dihasilkan tingkat signifikansinya 

sebesar 0,325 jauh lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti 

H2 ditolak. Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai 

arah koefisien regresi Positif dengan leverage sebesar b2 = 0,051 yang berarti bahwa firm 

size tidak berpengaruh secara signifikan terhadap leverage. 

Sesuai arah koefisien regresi, hasil penelitian ini mendukung penelitian Darmoko 

(2011) maupun yuliati (2011) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan ukuran besar 

mempunyai risiko kebangkrutan yang kecil dibandingkan dengan perusahaan level yang lebih 

kecil karena lebih mudah untuk menarik pinjaman dari bank dibandingkan perusahaan kecil.  

Berdasarkan tabel 4 di halaman lampiran dapat diketahui bahwa total asset 

perusahaan property dan real estate semakin naik dari tahun ke tahun hal ini sesuai issue yang 

peneliti ungkapkan bahwa pada 2 periode yaitu di tahun 2011 dan 2012 perusahaan property 

dan real estate mengalami pertumbuhan yang signifikan sehingga total aset perusahaan 

property dan real estate mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sedangkan berdasarkan 

tabel 2 di halaman lampiran, tingkat leverage perusahaan pada tahun 2011 mengalami 

penurunan dengan nilai rata-rata DER sebesar 76,93% sedangkan pada tahun 2012 

mengalami kenaikan dengan nilai rata-rata sebesar 82,26%. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

dilihat bahwa tidak ada pengaruh antara firm size dengan leverage. Indicator yang digunakan 

untuk menguji firm size menggunakan total aset. Aset lancar dari perusahaan property dan 

real estate terus meningkat dari tahun ke tahun sedangkan aset tetapnya mengalami kenaikan 

pada tahun 2011 dan mengalami penurunan pada tahun 2012.  Akan tetapi aset lancar 

perusahaan property dan real estate lebih besar dibandingkan aset tetapnya sehingga leverage 

tidak berpengaruh terhadap total aset karena nilai asetnya semakin tinggi. 

Hasil dari output diatas tidak sesuai dengan pecking order theory seperti penelitian 

fadli (2011) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara firm size dengan 

leverage karena semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin kompleks kondisi 

perusahaan sehingga mengurangi keinginan manajer menggunakan hutang.  

c. Profitabilitas Terhadap Leverage 

Berdasarkan tabel 10 di halaman lampiran dihasilkan probabilitas sebesar 0,003 

jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansinya yaitu 0,05. Hal ini berarti H3 

ditolak. Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai arah 

koefisien regresi positif dengan leverage sebesar b2 = 0,795 yang berarti bahwa setiap 



kenaikan profitability  1 % maka akan meningkat leverage sebesar 0,795% dengan 

asumsi variable independen lainnya konstan.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hadianto (2007) yang menyatakan 

bahwa profitabilitas mempunyai hubungan positif terhadap leverage karena perusahaan yang 

memiliki profit akan menggunakan lebih banyak hutang. 

Tingkat profitabilitas dalam penelitian ini dinilai berdasarkan ROE perusahaan. 

ROE untuk perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI rata-rata mengalami 

penurunan  pada tahun 2011 dan mengalami kenaikan pada tahun 2012 yang berarti terjadi 

kenaikan laba dari perusahaan tersebut dapat dilihat pada tabel 5 di halaman lampiran 

sedangkan tingkat hutang dari perusahaan tersebut juga mengalami penurunan pada tahun 

2011 dan kenaikan pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2 di halaman lampiran sehingga 

output yang dihasilkan di dalam uji pengaruh bertanda positif yang berarti jika profitabilitas 

naik maka leverage juga naik. Pada saat memperoleh aset tetapnya perusahaan menggunakan 

dana internal dan eksternal dengan proporsi yang berbeda.  Aset perusahaan property dan real 

estate tidak pasif tetapi mereka sewakan juga sehingga pendapatan yang diperoleh juga 

semakin naik, contohnya: alat-alat berat dan tanahnya atau lahannya. Selain itu, sebagian 

besar perusahan property dan real estate memiliki pendapatan lain di luar usahanya seperti 

restoran, taman bermain,dll sehingga profitabilitas perusahaan cukup besar. Oleh karena itu, 

perusahaan property dan real estate cukup berani mendanai operasionalnya melalui hutang 

karena pendapatan dari perusahaan ini juga cukup besar meskipun terdapat resiko yang cukup 

besar jika menggunakan hutang. Akan tetapi hal ini sebanding dengan pendapatan 

perusahaan. Hal ini dapat terjadi di perusahaan property dan real estate karena sebenarnya hal 

ini juga tergantung kebijakan dari manajemen perusahaan. Perusahaan memilih untuk 

mendanai sebagian kegiatan operasional perusahaan dengan hutang untuk memperbesar 

return yang diharapkan. Sehingga dapat menarik calon pemegang saham untuk menanamkan 

modalnya. Oleh karena itu, output dari uji parsial menunjukkan arah positif yang berarti jika 

profitabilitas naik maka tingkat leverage juga naik. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Syamsudin (2013:89) 

yang mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat leverage akan semakin tinggi risiko yang 

dihadapi, tetapi pada saat yang sama hal tersebut juga akan memperbesar jumlah return yang 

diharapkan. 

Hasil dari output diatas tidak sesuai dengan penelitian Darmoko (2011) maupun 

Christianty (2006) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara tingkat 

profitabilitas dengan leverage perusahaan hal ini mendukung hipotesis POT. Artinya, 
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perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah mempunyai tingkat leverage yang 

tinggi.  

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda diatas dapat diketahui bahwa 

perusahaan property dan real estate dalam pengambilan kebijakan pendanaannya telah 

melakukan kombinasi pendanaan dari dana eksternal dan dana internal (Pecking Order 

Theory). Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan keadaan dimana perusahaan 

tersebut telah melakukan kombinasi pendanaan dari dana eksternal dan dana internal (Pecking 

Order Theory). 

Tabel 4.2: Perusahaan yang Menggunakan POT dan    

Tidak Menggunakan POT 

NO Nama Perusahaan 
Menggunakan POT 

Ya Tidak 

1 Agung Podomoro Land, Tbk - √ 

2 Alam Sutera Realty, Tbk - √ 

3 Bekasi Asri Pemula, Tbk - √ 

4 Bumi Citra Permai, Tbk √ - 

5 Sentul City, Tbk √ - 

6 Bumi Serpong Damai, Tbk √ - 

7 Cowell Development, Tbk √ - 

8 Ciputra Development, Tbk √ - 

9 Ciputra Property, Tbk √ - 

10 Ciputra Surya, Tbk √ - 

11 Duta Anggada Realty, Tbk √ - 

12 Intiland Development, Tbk √ - 

13 Duta Pertiwi, Tbk - √ 

14 
Gowa Makassar Tourism 

Development, Tbk - √ 

15 Perdana Gapuraprima, Tbk - √ 

16 
Jakarta International Hotel and 

Dev., Tbk √ -  

17 Jaya Real Property, Tbk - √ 

18 Kawasan Industri Jababeka, Tbk - √ 

19 Global Land Development, Tbk - √ 

20 Lippo Cikarang, Tbk - √ 

21 Lippo Karawaci, Tbk - √ 

22 Modernland Realty, Tbk - √ 

23 Metropolitan Kentjana, Tbk √ - 

24 Metro Reality, Tbk - √ 

25 Indonesia Prima Property,Tbk - √ 

26 Plaza Indonesia Realty, Tbk - √ 

27 Pakuwon Jati, Tbk - √ 

28 Roda Vivatex, Tbk - √ 

29 Danayasa Arthatama, Tbk - √ 



30 Summarecon Agung, Tbk - √ 

31 Pudjiadi Prestige, Tbk - √ 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara asset 

structure terhadap leverage. Hasil ini sesuai dengan  pecking order theory yang 

menjelaskan bahwa jika tingkat asset structure naik maka leverage perusahaan mengalami 

penurunan karena sebagian besar perusahaan property dan real estate jika proporsi aset 

tetap terrhadap total aset mereka naik maka perusahaan lebih memilih menggunakan 

sumber pendanaan internal dibandingkan hutang. 

2. Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa firm size tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap leverage. Hasil ini tidak mendukung pecking order theory. Hal ini terjadi karena 

pada  2 periode yaitu di tahun 2011 dan 2012 perusahaan property dan real estate 

mengalami pertumbuhan yang signifikan sehingga total aset perusahaan property dan real 

estate mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Aset lancar perusahaan property dan real 

estate lebih besar dibandingkan aset tetapnya sehingga leverage tidak berpengaruh 

terhadap total aset karena nilai asetnya semakin tinggi. 

3. Hasil persamaan regresi menunjukkan profitability berpengaruh terhadap leverage. 

Profitabilitas mempunyai hubungan positif terhadap leverage karena perusahaan property 

dan real esatate yang mempunyai profit yang tinggi maka akan menggunakan banyak 

hutang untuk menaikkan tingkat devidennya. Hasil ini tidak mendukung pecking order 

theory. 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengambilan kebijakan pendanaan maka 

perusahaan yang menjadi sampel telah melakukan kombinasi pendanaan dari dana 

eksternal dan dana internal (Pecking Order Theory). 

B. Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan yang harus dicermati dalam menginterpretasi hasil penelitian 

ini adalah: 
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1. Objek penelitian merupakan perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia yang memiliki sampel terbatas. Selain itu, periode penelitian hanya 

menggunakan 3 periode yaitu tahun 2010-2012. 

2. Variabel independen dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan 20,9% saja, sehingga 

variabel independen dalam penelitian ini belum dapat menjelaskan secara keseluruhan. 

C. Saran  

Saran yang diajukan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan  menggunakan objek penelitian selain 

perusahaan property dan real estate agar hasil penelitian ini dapat digeneralisasi pada 

semua sektor usaha yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan memperluas penelitian dengan cara 

memperpanjang periode penelitian yang akan datang, misalnya 5 atau 10 tahun. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan menambah variabel independen dan pendekatan 

pendanaan selain yang digunakan dalam penelittian ini, yaitu Static Trade Off Theory. 
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LAMPIRAN 

 

Tabel 1. Atribut-Atribut Teori dalam Penentu Kebijakan Struktur Modal 

Atribut Proksi Pengukuran 

Asset Structure AS Fixed Asset/Total Asset 

Firm Size Ln  Ln(Total Asset) 

Profitability ROE EAT/Equity 

Leverage DER Total Hutang/Total Ekuitas 

 

Tabel 2. Pengukuran Leverage 

No Kode 
DER 

2010 2011 2012 

1. APLN 0,8295 1,1451 1,3934 

2. ASRI 1,0700 1,1557 1,3133 

3. BAPA 0,8204 0,8326 0,8187 

4. BCIP 0,2484 0,2978 0,7732 

5. BKSL 0,1673 0,1515 0,2778 

6. BSDE 0,5771 0,5486 0,5911 

7. COWL 1,0455 1,3543 0,5685 

8. CTRA 0,2932 0,5070 0,9017 

9. CTRP 0,0730 0,1962 0,4877 

10. CTRS 0,5475 0,8107 0,9996 

11. DART 2,4667 0,8293 0,5129 

12. DILD 0,2691 0,4983 0,5419 

13. DUTI 0,4730 0,4557 0,2786 

14. GMTD 1,7999 1,8090 2,8494 

15. GPRA 0,9446 0,8973 0,8637 

16. JIHD 0,7399 0,3172 0,3185 

17. JRPT 1,0280 1,1493 1,2500 

18. KIJA 0,9940 0,5985 0,7804 

19. KPIG 0,0710 0,0761 0,2338 

20. LPCK 1,9623 1,4858 1,3053 

21. LPKR 0,9751 0,9406 1,1682 

22. MDLN 0,8262 1,0314 1,0628 

23. MKPI 0,4158 0,4366 0,4935 

24. MTSM 0,4103 0,2638 0,2279 

25. MORE 0,8842 0,4697 0,4276 
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26. PLIN 0,9930 0,8423 0,7696 

27. PUDP 0,2849 0,4156 0,4196 

28. PWON 1,5101 1,4207 1,4137 

29. RDTX 0,1931 0,3065 0,2672 

30. SCBC 0,3724 0,3351 0,3397 

31. SMRA 1,8457 2,2696 1,8507 

Rata-Rata 0,8107 0,7693 0,8226 

 

Tabel 3. Pengukuran Asset Structure



 

No Kode 
FA/TA 

2010 2011 2012 

1. APLN 0,09005 0,20108 0,12195 

2. ASRI 0,03227 0,05685 0,06469 

3. BAPA 0,00261 0,00453 0,00436 

4. BCIP 0,06292 0,05735 0,04382 

5. BKSL 0,00595 0,00857 0,02052 

6. BSDE 0,03121 0,03808 0,02753 

7. COWL 0,02024 0,01265 0,19223 

8. CTRA 0,21463 0,20686 0,08254 

9. CTRP 0,33495 0,41917 0,14972 

10. CTRS 0,24759 0,10816 0,08561 

11. DART 0,03129 0,00313 0,03749 

12. DILD 0,03139 0,03015 0,04558 

13. DUTI 0,0493 0,03966 0,02733 

14. GMTD 0,0085 0,00558 0,00264 

15. GPRA 0,00837 0,00782 0,00804 

16. JIHD 0,27812 0,28754 0,26126 

17. JRPT 0,00966 0,01362 0,00648 

18. KIJA 0,44065 0,32818 0,30212 

19. KPIG 0,22534 0,24978 0,17122 

20. LPCK 0,03298 0,0249 0,01706 

21. LPKR 0,07467 0,08522 0,08936 

22. MDLN 0,06078 0,05173 0,09175 

23. MKPI 0,08922 0,7157 0,65733 

24. MTSM 0,17013 0,17318 0,14037 

25. MORE 0,17144 0,17794 0,16486 

26. PLIN 0,31051 0,36849 0,23013 

27. PUDP 0,34346 0,28235 0,30738 

28. PWON 0,18697 0,28884 0,11163 

29. RDTX 0,5868 0,76121 0,76951 

30. SCBC 0,19502 0,17976 0,15263 

31. SMRA 0,06175 0,03759 0,02597 

Rata-Rata 0,14222 0,16857 0,14236 

`



 

Tabel 4. Pengukuran Firm Size 

No Kode 
LOG TOTAL ASSET 

2010 2011 2012 

1. APLN 29,6545 30,00939 30,35203 

2. ASRI 29,15446 29,42404 30,02403 

3. BAPA 25,63856 25,72105 25,79276 

4. BCIP 25,97929 26,19361 26,5568 

5. BKSL 29,20261 29,29691 29,44816 

6. BSDE 30,09016 30,17948 30,44982 

7. COWL 26,31029 26,67828 28,20675 

8. CTRA 29,86942 30,07553 30,34063 

9. CTRP 28,97217 29,09304 29,09304 

10. CTRS 28,59008 28,89204 29,11902 

11. DART 28,57178 29,04296 29,08804 

12. DILD 29,15691 29,37007 29,43796 

13. DUTI 29,18354 29,27741 29,51692 

14. GMTD 26,60656 26,91193 27,52632 

15. GPRA 27,8005 27,84311 27,90124 

16. JIHD 29,19469 29,10404 29,12494 

17. JRPT 21,91589 22,13044 22,33236 

18. KIJA 28,83575 29,35332 29,58799 

19. KPIG 28,3691 28,29817 28,63489 

20. LPCK 28,14386 28,34493 28,672 

21. LPKR 30,41327 30,53569 30,84466 

22. MDLN 28,34036 28,51081 29,15532 

23. MKPI 28,22887 28,39117 28,56837 

24. MTSM 25,43099 25,3903 25,40985 

25. MORE 27,36643 27,32751 27,37488 

26. PLIN 29,11962 29,07389 29,0048 

27. PUDP 26,37675 26,55441 26,61264 

28. PWON 29,00152 29,3793 29,65466 

29. RDTX 27,47138 27,7101 27,81991 

30. SCBC 28,87683 28,87761 28,90047 

31. SMRA 29,44579 29,72278 23,10986 

Rata-Rata 28,10684 28,28107 28,31165 

 

Tabel 5. Pengukuran Profitability 



No Kode 
ROE SPSS 

2010 2011 2012 

1. APLN 0,0585 0,1352 0,1325 

2. ASRI 0,1311 0,2054 0,2570 

3. BAPA 0,1693 0.0630 0,0513 

4. BCIP 0,1214 0,0130 0,0493 

5. BKSL 0,0202 0,0297 0,0459 

6. BSDE 0,0532 0,1226 0,1406 

7. COWL 0,0644 0,1834 0,0614 

8. CTRA 0,0537 0,0646 0,1111 

9. CTRP 0,0475 0,0467 0,0800 

10. CTRS 0,0570 0,1023 0,1237 

11. DART 0,0958 0,0202 0,0636 

12. DILD 0,0967 0,0388 0,0508 

13. DUTI 0,1035 0,1186 0,1193 

14. GMTD 0,2150 0,2830 0,2752 

15. GPRA 0,0577 0,0688 0,0801 

16. JIHD 0,0224 0,0211 0,0253 

17. JRPT 0,1630 0,1824 0,1926 

18. KIJA 0,0371 0,0931 0,0957 

19. KPIG 0,0835 0,0294 0,0659 

20. LPCK 0,1158 0,3137 0,3313 

21. LPKR 0,0695 0,0616 0,2164 

22. MDLN 0,0347 0,0536 0,1170 

23. MKPI 0,2047 0,2150 0,2124 

24. MTSM 0,0251 0,0534 0,0471 

25. MORE 0,2604 0,1509 0,0736 

26. PLIN 0,2263 0,0362 0,1052 

27.  PUDP  0,2018 0,1095 0,2445 

28. PWON 0,2392 0,1375 0,1309 

29. RDTX 0,0846 0,0234 0,0261 

30. SCBC 0,1082 0,1569 0,1019 

31. SMRA 0,0456 0,0803 0,0831 

Rata-Rata 0,1054 0,1050 0,1197 



 

Tabel 6. Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Leverage 93 .071000 2.849438 .80085033 .057686185 .556305419 

Struktur_Aset 93 .002610 .769506 .15104874 .017904546 .172665185 

Ukuran_Perusahaan 93 21.915890 30.844660 28.23318677 .188981730 1.822473802 

Profitabilitas 93 .013000 .331300 .11141828 .007872382 .075918507 

Valid N (listwise) 93      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7. Hasil Uji Kolmogorof Smirnov 



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardiz

ed Residual 

N 93 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation .67715088 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .087 

Positive .082 

Negative -.087 

Kolmogorov-Smirnov Z .838 

Asymp. Sig. (2-tailed) .484 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8. Hasil Uji Multikoleniaritas 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order 

Partia

l Part 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) -1.463 1.226  -1.19 .236      

Ln_Asset

_Structure 

-.212 .051 -.404 -4.15 .000 -.386 -.403 -.386 .909 1.100 

Ln_Firm_

Size 

.041 .041 .096 .989 .325 -.046 .104 .092 .905 1.105 

Ln_Profit

ability 

.298 .098 .284 3.050 .003 .292 .308 .283 .994 1.006 

a. Dependent Variable: Leverage 

 

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .484a .235 .209 .688468945 2.197 

a. Predictors: (Constant), Profitability, Asset_Structure, Firm_Size 

b. Dependent Variable: Leverage 

 

 

 

 

 

 

Tabel 10 :.Hasil Uji Regresi Linier Berganda 



Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.463 1.226  -1.193 .236 

Ln_Asset_Structure -.212 .051 -.404 -4.157 .000 

Ln_Firm_Size .041 .041 .096 .989 .325 

Ln_Profitability .298 .098 .284 3.050 .003 

a. Dependent Variable: Leverage 

          Sumber: Data Diolah. 2014 

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil Uji Scatterplot (Heteroskedastisitas) 
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