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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh struktur aset, profitabilitas, 

ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan rasio pajak terhadap struktur 

modal pada perusahaan Real Estate And Property yang terdaftar di BEI periode 

2012-2014. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan 

real estate and property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-

2014. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling yang 

mengahasilkan 15 perusahaan dengan periode pengamatan tahun 2012-2014. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur aset berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal, pertumbuhan penjualan tidak  berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal, rasio pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Sedangkan secara simultan variabel struktur aset, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, pertumbuhan penjualan dan rasio pajak berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal.  

Kata Kunci: Struktur Modal, Struktur Aset, Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Rasio Pajak. 



PENDAHULUAN 

 Di era globalisasi ini banyak perusahaan yang tumbuh dan berkembang 

sehingga menyebabkan persaingan menjadi semakin ketat. Manajer harus mampu 

memaksimalkan nilai perusahaan dan kemakmuran para pemegang saham. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut maka harus ada keputusan yang tepat dari manajer 

dalam keputusan pendanaan karena mempengaruhi tingkat penggunaan hutang 

dan penggunaan ekuitas dalam membiayai kegiatan investasi. Struktur modal 

merupakan salah satu faktor pertimbangan yang sangat penting. Setiap keputusan 

pendanaan manajer harus mempertimbangkan sumber-sumber dana yang akan 

dipilih dan resikonya.  

 Keputusan pendanaan yang tepat dapat memperkuat struktur modal suatu 

perusahaan. Manajer harus mempertimbangkan komposisi modal antara 

penggunaan dana yang bersumber dari internal maupun eksternal untuk 

menciptakan struktur modal yang optimal. Struktur modal adalah faktor penting 

dalam suatu perusahaan karena akan berpengaruh terhadap laporan posisi 

keuangan. Dalam penentuan struktur modal harus secara efisien karena akan 

menimbulkan dampak terhadap perusahaan, terutama pada perusahaan yang go 

public. Apabila manajer menggunakan utang  yang tinggi maka beban yang besar 

akan ditanggung oleh perusahaan tersebut. Dengan penentuan struktur modal yang 

tepat maka perusahaan akan mampu bertahan dalam masa krisis. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneiti mengkaji faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap struktur modal. Maka peneliti mengambil judul 

“Pengaruh Struktur Aset, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan 

Penjualan dan Rasio Pajak Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Real 

Estate And Property yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2014”. 

 

 

 

 

 



KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

KAJIAN PUSTAKA 

Struktur Modal  

 Struktur modal merupakan perbandingan antara total utang dengan modal 

perusahaan. Menurut Riyanto (2010:22) “Struktur modal adalah pembelanjaan 

permanen dimana mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang 

dengan modal sendiri”.  

Sedangkan menurut Fahmi (2012:179) “Struktur modal merupakan 

gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang 

bersumber dari utang jangka panjang (long-term debt) dan modal sendiri 

(stockholder equity) yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan”. 

Struktur modal bertujuan memadukan sumber dana permanen yang digunakan 

perusahaan untuk meningkatkan dan memaksimumkan nilai perusahaan (Fahmi, 

2012:185). 

 

Teori Struktur Modal 

Teori Modigliani dan Miller 

 Teori struktur modal modern ini dimulai pada tahun 1958, ketika professor 

Franco Modigliani dan Merton Miller (MM). MM menunjukkan bahwa tidak ada 

pengaruh pada perusahaan dalam mendanai operasinya, maka struktur modal 

adalah sesuatu yang tidak relevan (Brigham & Houston, 2011:179). 

Teori MM didasarkan pada beberapa asumsi yang tidak realistis, termasuk hal-hal 

berikut ini (Brigham & Houston, 2011:179) : 

1. Tidak ada biaya transaksi 

2. Tidak ada pajak 

3. Tidak ada biaya kebangkrutan  

4. Investor dapat meminjam pada tingkat yang sama dengan perusahaan 

5. Semua investor memiliki informasi yang sama dengan manajemen atau 

dengan kata lain tidak ada asimetri informasi 

6. EBIT tidak berpengaruh oleh penggunaan utang 



 Adanya fakta bahwa sebagian asumsi di atas kenyataannya tidak realistis, 

namun hasil ini memiliki arti yang sangat penting bahwa MM memberikan 

petunjuk tentang apa yang dibutuhkan jika struktur modal menjadi relevan dan 

mempengaruhi nilai suatu perusahaan (Brigham & Houston, 2011:180). 

Pecking Order Theory 

  Fahmi (2012:188) berpendapat Pecking order theories merupakan suatu 

kebijakan perusahaan untuk mencari tambahan dana dengan cara menjual aset 

yang dimilikinya. Teori ini menyatakan bahwa keputusan pendanaan perusahaan 

memiliki suatu hierarki. Perusahaan akan lebih cenderung untuk menggunakan 

sumber dana yang berasal dari internal seperti laba ditahan dan depresiasi terlebih 

dahulu, daripada dana eksternal dalam aktivitas pendanaan. Tetapi jika perusahaan 

tidak memiliki dana internal yang memadai, maka dana eksternal akan dipilih 

sebagai alternatif (Siregar dalam Joni & Lina, 2010). 

Trade Off Theory 

Dalam teori ini menyatakan bahwa perusahaan menukarkan manfaat pajak 

dari penggunaan utang dengan masalah yang ditimbulkan oleh potensi 

kebangkrutan. Adanya fakta bahwa bunga yang dibayarkan sebagai beban yang 

dapat mengurangi pajak. Penggunaan utang dalam jumlah yang lebih besar akan 

mengurangi pajak yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah (Brigham & 

Houston, 2011:183). 

Balancing Theories 

Balancing theories merupakan suatu kebijakan perusahaan untuk mencari 

dana tambahan dengan cara mencari pinjaman baik ke perbankan atau dengan 

menerbitkan obligasi. Menjual obligasi adalah artinya berutang pada publik atau 

perusahaan melakukan penambahan long term liabilities. Maka penerapan 

balancing theories juga menungkinkan diterapkan oleh suatu pemerintahan adalah 

dengan cara melakukan pinjaman ke pihak asing seperti pemerintah Negara asing 

atau juga pada lembaga donator internasional (Fahmi, 2012:188). 

Struktur Aset 

 Struktur Aset adalah rasio perbandingan antara aset tetap yang dimiliki 

perusahaan dan total aset perusahaan. Aset tetap terdiri dari bangunan, kendaraan, 



tanah, mesin dan lain sebagainya yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuannya 

adalah untuk mengetahui seberapa besar jumlah aset tetap yang dapat dijadikan 

jaminan atas pinjaman perusahaan (Margaretha & Sari dalam Joni & Lina, 2010).  

 Struktur aset merupakan komposisi aset tetap yang dimiliki perusahaan. 

Struktur aset merupakan faktor penting dalam keputusan pendanaan perusahaan, 

karena aset tetap dapat dijadikan jaminan bagi kreditur (Umar Mai dalam 

Febriyani & Srimindarti, 2010). 

Profitabilitas 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba. Tujuan mengukur rasio profitabilitas adalah untuk 

mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan. Pengukuran rasio 

ini dapat dilakukan dengan membandingkan komponen yang ada di dalam laporan 

laba rugi dan neraca. Dengan melakukan analisis rasio keuangan secara berkala, 

hal ini dapat memungkinkan manajemen secara efektif menetapkan langkah-

langkah efisiensi (Hery, 2014:192).    

Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar atau kecilnyaya aset yang 

dimiliki oleh perusahaan (Kartini & Arianto dalam Febriyani & Srimindarti, 

2010). Menurut Joni dan Lina (2010) ukuran perusahaan menggambarkan 

kemampuan finansial Perusahaan dalam suatu periode. 

Ukuran perusahaan juga dapat dijadikan ukuran mengenai kemungkinan 

terjadinya kegagalan perusahaan dalam membayar utang. Perusahaan yang  besar 

akan lebih mudah dalam memperoleh pinjaman jika dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. Hal ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan kreditur yang 

diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar (Febriyani & Srimindarti, 2010).  

Pertumbuhan Penjualan  

Penjualan adalah suatu kegiatan transaksi untuk memperoleh keuntungan. 

Nilai penjualan yang diukur dengan membagi penjualan periode awal disebut juga 

tingkat pertumbuhan penjualan. Saat tingkat pertumbuhan penjualan positif, 

perusahaan akan cenderung menggunakan utang untuk meningkatkan kapasitas 



produksi dan penjualan. Meningkatnya pertumbuhan penjualan juga akan diikuti 

dengan meningkatnya utang. Utang tersebut diharapkan dapat dibayar dari laba 

yang didapatkan perusahaan dari peningkatan pertumbuhan penjualan 

(Priambodo, Topowijono, & Azizah, 2014). 

Rasio Pajak 

 Pajak adalah iuran yang harus dikeluarkan oleh setiap perusahaan kepada 

pemerintah. Menurut PSAK No. 46 pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung 

berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena 

pajak perusahaan. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan pada pajak 

penghasilan antara bunga atas penggunaan utang dan pengeluaran dividen. 

Adanya fakta bahwa bunga pinjaman dapat menjadi pengurang dalam perhitungan 

pajak perusahaan. Sehingga perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan untuk 

mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar dengan meningkatkan utang.  

 

Kerangka Pemkiran 
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Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Struktur Aset Terhadap Struktur Modal 

 Perusahaan yang memiliki  jumlah aset tetap yang besar akan memiliki 

jumlah utang yang relatif tinggi. Sebagian besar modal perusahaan yang tertanam 

Struktur Aset 
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pada aset tetap atau perusahaan yang memiliki aset yang memadai cenderung 

menggunakan utang dalam jumlah yang tinggi, karena aset tersebut dapat 

dijadikan jaminan pinjaman. Dengan meningkatnya utang perusahaan, maka 

meningkat juga struktur modal perusahaan. Dapat dikatakan bahwa struktur aset 

berpengaruh terhadap struktur modal. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menghubungkan struktur aset 

terhadap struktur modal yang dilakukan oleh Febriyani & Srimindarti (2010) 

menyatakan bahwa struktur aktiva berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

struktur modal. Berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh Zuliani & Asyik (2014) 

yang menyatakan bahwa struktur aktiva tidak berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal. 

H1: Struktur Aset berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Struktur Modal  

 Brigham dan Houston (2011:189) berpendapat bahwa perusahaan yang 

memiliki tingkat pengembalian atas investasi yang tinggi menggunakan utang 

yang relatif kecil.  Hal ini sesuai dengan pecking order theory bahwa perusahaan 

yang profitable biasanya membiayai kebutuhan pendanaan dengan dana internal 

berupa laba ditahan. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatnya modal 

sendiri, maka tingkat penggunaan utang perusahaan akan semakin kecil dalam 

struktur modal perusahaan.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zuliani & Asyik (2014) 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh Seftianne & Handayani (2011) 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

H2: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal  

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal 

Besar kecilnya ukuran suatu perusahaan menentukan keputusan pendanaan 

eksternal dan internal. Semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin besar 

dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasional perusahaan. Maka 



perusahaan yang  besar akan cenderung memiliki utang yang lebih besar seiring 

dengan dana yang dibutuhkan untuk membiayai aktivitas perusahaan tersebut. Hal 

ini untuk mempertahankan perusahaan dari kemungkinan terjadinya kebangkrutan 

dan perusahaan besar pada umumnya lebih mampu membayar utang tersebut 

daripada perusahaan yang kecil.  

Penelitian terdahulu yang menghubungkan ukuran perusahaan terhadap 

struktur modal yang dilakukan oleh Gamaliel & Sudjarni (2015) bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Berbeda hasil 

yang didapat oleh Joni & Lina (2010) bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal. 

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

Pengaruh pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal 

Menurut Brigham & Houston (2011:188) suatu perusahaan yang memiliki 

penjualan yang relatif stabil dapat memperoleh pinjaman dan menanggung biaya-

biaya yang tinggi daripada perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan laba perusahaan, maka perusahaan 

tersebut akan meningkatkan penjualannya dan membutuhkan biaya yang besar, 

sehingga perusahaan akan cenderung menggunakan dana eksternal berupa utang 

jika dana internal tidak memadai.   

 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Priambodo, Topowijono & 

Azizah (2014) bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap struktur 

modal. Berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh Zuliani & Asyik (2014) bahwa 

pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

H4: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal 

Pengaruh Rasio Pajak Terhadap Struktur Modal 

Sesuai dengan teori pertukaran atau trade off theory bahwa perusahaan 

menukarkan manfaat antara manfaat pajak dari penggunaan utang dengan masalah 

yang ditimbulkan oleh potensi kebangkrutan. Besarnya pajak yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemerintah dapat dilihat dari besarnya rasio 



pajak. Jika tinggi pajak yang ditanggung perusahaan, maka akan semakin tinggi 

daya tarik perusahaan untuk menggunakan utang (Santhi & Sudjarni, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Arsidatama (2012) mendapatkan hasil 

bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Berbeda hasil yang 

dilakukan oleh Santhi & Sudjarni (2015) pajak tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal. 

H5: Rasio Pajak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

Pengaruh Struktur Aset, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan,                                                                

Pertumbuhan Penjualan dan Rasio Pajak Terhadap Struktur Modal 

    Dalam penelitian ini selain melihat pengaruh variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen juga melihat pengaruh variabel independen 

secara simultan terhadap variabel dependen.  

H6 : Struktur Aset, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan          

Penjualan dan Rasio Pajak berpengaruh signifikan terhadap struktur         

modal 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Menurut Martono (2012:17) metode deskriptif bertujuan 

untuk menggambarkan atau mendeskripsikan karakter suatu variabel, kelompok 

atau gejala sosial pada suatu objek penelitian. Pendekatan kuantitatif adalah 

penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka dan data 

tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah 

(Martono, 2012:20). 

Variabel Dependen (Variabel Y) 

Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang menjadi 

fokus penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah struktur modal. 

Struktur modal yang diproksikan dengan DER (debt to equity ratio).  

Debt To Equity Ratio dirumuskan sebagai berikut : 

 



Strutur Aset =
 Aset Tetap

Total Aset
 

Ukuran Perusahaan = Total Aset 

 

Debt To Equity Ratio =  
Total Utang

Modal Sendiri
 

         Sumber : Harmono (2009) 

Variabel Independen (Variabel X) 

Struktur Aset 

  Variabel struktur aset dalam penelitian ini diukur dengan perbandingan 

antara total aset tetap dengan total aset. Rumus yang digunakan dalam mengukur 

struktur aset adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Sumber : Febriyani & Srimindarti (2010) 

Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. 

Variabel profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan ROA (Return on 

assets). ROA adalah salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk 

mengukur perusahaan dalam memperoleh laba atas total aset perusahaan. 

Return On Assets dirumuskan sebagai berikut : 

𝑅𝑂𝐴 =  
Laba bersih setelah pajak

Total Aset
 

Sumber : Harmono (2009) 

Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan adalah ukuran besar atau kecilnya aset suatu 

perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan total aset 

perusahaan setiap periode.  

Ukuran Perusahaan yang diproksikan dengan total aset, dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 



Pertumbuhan Penjualan 

Untuk mengukur pertumbuhan penjualan dalam penelitian ini dengan 

membagi antara jumlah penjualan tahun tertentu dikurang dengan jumlah 

penjualan tahun sebelumnya terhadap jumlah penjualan tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan penjualan dirumuskan, sebagai berikut :  

Pertumbuhan Penjualan =  
Penjualan t − Penjualan t − 1

 Penjualan t − 1
 𝑋 100% 

   

 Sumber : Zuliani & Asyik (2014) 

Rasio Pajak  

 Menurut PSAK No. 46 “Beban pajak tax expense atau penghasilan pajak tax 

income adalah jumlah agregat pajak kini current tax dan pajak tangguhan deferred 

tax yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode”. 

 Dalam penelitian ini  rasio pajak diukur dengan membandingkan beban 

pajak bersih yang terdiri dari pajak final dan pajak kini pada laporan laba rugi 

dengan laba sebelum pajak.  

Rasio Pajak dirumuskan sebagai berikut: 

  

 

  
  Sumber: Santhi & Sudjarni (2015)  

Tabel 3.1 

Pemilihan Sampel Perusahaan Real Estate and Property 

Perusahaan Real Estate and Property yang terdaftar di BEI pada periode 2012-

2014 

44 

Laporan keuangan yang tidak lengkap sesuai yang dibutuhkan dalam 

penelitian pada periode 2012-2014 

(10) 

Perusahaan Real Estate and Property yang mengalami rugi pada periode 2012-

2014 

(8) 

Perusahaan yang tidak memiliki pertumbuhan penjualan yang positif selama 

periode penelitian yaitu dari tahun 2012-2014 

(11) 

Jumlah Sampel Penelitian 15 

Rasio Pajak =
Beban Pajak

Laba Sebelum Pajak
 X 100% 



 Perusahaan Real Estate and Property yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2014 berjumlah 44 perusahaan, yang memenuhi kriteria 

untuk dijadikan sampel berjumlah 15 perusahaan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Uji Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1  

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Struktur Modal 45 .2158 2.8494 1.068129 .5391154 

Struktur Aset 45 .0026 .8464 .134001 .1944854 

Profitabilitas 45 .0011 .2541 .074550 .0477182 

Ukuran Perusahaan 45 34 3776 885.00 873.582 

Pertumbuhan Penjualan 45 .0217 1.1626 .375155 .2847457 

Rasio Pajak 45 .0173 .4883 .183552 .0806257 

Valid N (listwise) 45     

Sumber: Output Pengolahan Data (2016) 

Dari hasil statistik deskriptif diketahui bahwa jumlah pengamatan (N) 

adalah 45, dari 15 sampel perusahaan yang terdaftar pada perusahaan Real Estate 

and Property di BEI selama periode 3 tahun. Dari 45 perusahaan bahwa nilai 

Struktur Modal nilai Minimum adalah 0.2158 yaitu terdapat pada perusahaan 

Roda Vivatex Tbk (RDTX) dan nilai Struktur Modal Maximum adalah 2.8494 

pada perusahaan Goa Makassar Tourism Tbk (GMTD). Nilai rata-rata Struktur 

Modal dari 45 perusahaan adalah 1.068129 dengan standar deviasi sebesar 

0.5391154.  

Nilai Struktur Aset nilai Minimum adalah 0.0026 pada perusahaan Goa 

Makassar Tourism Tbk (GMTD) dan nilai Struktur Aset Maximum adalah 0.8464 

yaitu terdapat pada perusahaan Roda Vivatex Tbk (RDTX). Nilai rata-rata 

Struktur Aset adalah 0.134001 dari 45 perusahaan dengan standar deviasi adalah 

sebesar 0.1944854. 

Nilai Profitabilitas nilai Minimum adalah 0.0011 dan nilai Profitabilitas 

Maximum adalah 0.2541 pada perusahaan ModernLand Realty Tbk (MDLN). 



Nilai rata-rata Profitabilitas dari 45 perusahaan adalah 0.074550 dengan standar 

deviasi adalah sebesar 0.0477182. 

Nilai Ukuran Perusahaan nilai Minimum adalah 34 yaitu pada perusahaan 

Ciputra Development Tbk (CTRA) dan nilai Ukuran Perusahaan Maximum 

adalah 3.776 yaitu pada perusahaan Cowell Development Tbk (COWL). Nilai 

rata-rata Ukuran Perusahaan dari 45 perusahaan adalah 885.00 dengan standar 

deviasi adalah sebesar 873.582. 

Nilai Pertumbuhan Penjualan nilai Minimum adalah 0.0217  dan nilai 

Pertumbuhan Penjualan Maximum adalah 1.1626 yaitu pada perusahaan 

Modernland Realty Tbk. Nilai rata-rata Pertumbuhan Penjualan dari 45 

perusahaan adalah 0.375155 dengan standar deviasi adalah sebesar 0.2847457. 

Nilai Rasio Pajak nilai Minimum adalah 0.0173 pada perusahaan Lippo 

Karawaci Tbk. Nilai Rasio Pajak Maximum adalah 0.4883 yaitu pada perusahaan 

Kawasan Industri Jababeka (KIJA). Nilai rata-rata Rasio Pajak sebesar 0.183552 

dari 45 perusahaan dengan standar deviasi adalah sebesar 0.0806257. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas dengan Analisis Kolmogorov-Smirnov 

 

  

Sumber: Output Pengolahan Data (2016) 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 45 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .44301593 

Most Extreme Differences Absolute .132 

Positive .132 

Negative -.076 

Test Statistic .132 

Asymp. Sig. (2-tailed) .049
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 



Berdasarkan hasil ouput diatas menunjukkan bahwa data Kolmogorov-

Smirnov Z adalah 0.132 dan nilai signifikan 0.049. Nilai sig. 0.049 < 0.05 maka 

dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal.  

Untuk mendapatkan data normal maka salah satu cara yang dapat 

dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mentransformasi data menjadi 

bilangan natural  (Ln). Menurut Ghozali (2011:203) double-log adalah merubah 

variabel dependen dan variabel independen dalam bentuk logaritma natural. Hasil 

pengujian uji normalitas setelah di Ln dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas dengan Analisis Kolmogorov-Smirnov 

 

 
 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil ouput diatas menunjukkan bahwa data Kolmogorov-

Smirnov Z adalah 0.068 dan nilai signifikan 0.200. Nilai sig. 0.200 < 0.05 maka 

dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.  

Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar-variabel independen atau variabel bebas 

(Ghozali, 2011:105). 

 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 45 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .36076338 

Most Extreme Differences Absolute .068 

Positive .047 

Negative -.068 

Test Statistic .068 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: Output Pengolahan Data (2016) 



        Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolonieritas 

                                  Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 LnStruktur Aset .920 1.087 

LnProfitabilitas .854 1.171 

LnUkuran Perusahaan .887 1.127 

LnPertumbuhan 

Penjualan 
.976 1.024 

LnRasio Pajak .771 1.297 

a. Dependent Variable: LnStruktur Modal 

Sumber: Output Pengolahan Data (2016) 

   

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui nilai Tolerance dari variabel 

independen adalah Struktur Aset sebesar 0.920, Profitabilitas 0.854, Ukuran 

Perusahaan sebesar 0.887, Pertumbuhan Penjualan memiliki nilai Tolerance 

sebesar 0.976  dan Rasio Pajak sebesar 0.771. Sedangkan nilai VIF dari Struktur 

Aset sebesar 1.087, Profitabilitas 1.171, Ukuran Perusahaan sebesar 1.127, 

Pertumbuhan Penjualan sebesar 1.024 dan Rasio Pajak sebesar 1.297. 

Berdasarkan angka dari kelima variabel independen tersebut memiliki nilai 

Tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

masalah multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi pada 

penelitian ini. 

Uji Autokorelasi 

Tabel 4.5 

Hasil Pengujian Autokorelasi 

                                     Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .756
a
 .571 .517 .383192 1.475 

a. Predictors: (Constant), LnRasio Pajak, LnPertumbuhan Penjualan, 

LnUkuran Perusahaan, LnStruktur Aset, LnProfitabilitas 

b. Dependent Variable: LnStruktur Modal 

Sumber: Output Pengolahan Data (2016) 



 

Berdasarkan Uji Durbin Watson, nilai DW hitung sebesar 1.475 terletak di 

daerah tidak ada kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam 

penelitian ini tidak dapat disimpulkan apakah terjadi autokorelasi atau tidak. Maka 

untuk menetukan terjadi atau tidaknya  autokorelasi maka dalam penelitian ini 

menggunakan uji Run Test.  

Uji Run Test ini dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual 

terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi 

maka dapat disimpulkan bahwa residual adalah random atau acak (Ghozali, 

2011:120).  

 Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Autokorelasi 

                     Runs Test 

 

Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 -.00373 

Cases < Test Value 22 

Cases >= Test Value 23 

Total Cases 45 

Number of Runs 19 

Z -1.204 

Asymp. Sig. (2-tailed) .229 
 

  a. Median 

Sumber: Output Pengolahan Data (2016) 
 

Berdasarkan pada tabel 4.6 di atas, nilai Sig. adalah sebesar 0.229>0.05. Maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai residual tidak terjadi autokorelasi, karena nilai sig. > 

0.05. 

0 dL dU 4-dU 4-dL 4 
 

  

Ada 

Autokorelasi  
Tidak ada  

Tidak ada 
Tidak ada  Ada Autokorelasi  

    positif Kesimpulan Autokorelasi Kesimpulan Negatif 
  

 

  1.2874 1.7762 2.2238 

 

    
  

 
  

  
         

   
DW = 1.475 

        



a. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

                                                          Coefficients
a
 

Berdasarkan pada tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa nilai korelasi pada 

variabel independen atau variabel bebas dengan Unstandardized Residual 

memiliki nilai sig. > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam 

penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.8 

Hasil Regresi Berganda 
                                                              Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.266 .454  -4.993 .000 

LnStruktur Aset -.270 .042 -.695 -6.362 .000 

LnProfitabilitas -.128 .071 -.204 -1.800 .080 

LnUkuran Perusahaan .194 .053 .407 3.659 .001 

LnPertumbuhan Penjualan -.014 .062 -.024 -.228 .821 

LnRasio Pajak .085 .126 .080 .637 .505 

a. Dependent Variable: LnStruktur Modal 

Sumber: Output Pengolahan Data (2016) 

Berdasarkan pada tabel 4.8 diatas diperoleh model regresi linear sebagai 

berikut : 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .333 .266  1.251 .218 

LnStruktur Aset -.015 .025 -.100 -.616 .541 

LnProfitabilitas -.013 .042 -.053 -.315 .755 

LnUkuran Perusahaan -.032 .031 -.172 -1.038 .306 

LnPertumbuhan Penjualan .001 .036 .004 .028 .978 

LnRasio Pajak -.042 .074 -.100 -.562 .578 

a. Dependent Variable: AbsUt 

Sumber: Output Pengolahan Data (2016) 



Y = -2.266 – 0.270 LnX1 – 0.128 LnX2 + 0.194 LnX3 – 0.014 LnX4 + 0.085 

LnX5 + e 

Dari persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

Nilai konstanta sebesar -2.266 menunjukkan bahwa jika nilai variabel 

independen (struktur aset, profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan 

penjualan, rasio pajak) bernilai 0 maka nilai dependen (struktur modal) sebesar -

2.266. 

Koefisien regresi (X1) sebesar -0.270 artinya jika variabel bebas lainnya 

bernilai tetap dan jika X1 mengalami kenaikan 1 persen maka variabel Y akan 

mengalami penurunan 0.270 persen. 

Koefisien regresi (X2) sebesar -0.128 artinya jika variabel bebas lainnya 

bernilai tetap dan jika X2 mengalami kenaikan 1 persen maka variabel Y akan 

mengalami penurunan 0.128 persen. 

Koefisien regresi (X3) sebesar 0.194 artinya jika variabel bebas lainnya 

bernilai tetap dan jika X3 mengalami kenaikan 1 Rupiah maka variabel Y akan 

mengalami kenaikan 0.194 Rupiah. 

Koefisien regresi (X4) sebesar -0.14 artinya jika variabel bebas lainnya 

bernilai tetap dan jika X4 mengalami kenaikan 1 persen maka variabel Y akan 

mengalami penurunan 0.14 persen. 

Koefisien regresi (X5) sebesar -0.085 artinya jika variabel bebas lainnya 

bernilai tetap dan jika X5 mengalami kenaikan 1 persen maka variabel Y akan 

mengalami penurunan 0.085 persen. 

 

Pengujian Hipotesis 

Koefisien Determinasi (R
2
)  

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil uji 

koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut: 

 

 

 



Tabel 4.9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .756
a
 .571 .517 .383192 

a. Predictors: (Constant), LnRasio Pajak, LnPertumbuhan 

Penjualan, LnUkuran Perusahaan, LnStruktur Aset, 

LnProfitabilitas 
Sumber: Output Pengolahan Data (2016) 

Berdasarkan pada tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R 

Square sebesar 0.517. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen 

yaitu struktur aset, profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan 

rasio pajak terhadap struktur modal sebesar 0.517 atau 51.7%, sedangkan sisanya 

sebesar 48.3% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

Uji Parsial (Uji Statistik T) 

 Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel 

independen (struktur aset, profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan 

penjualan dan rasio pajak) terhadap variabel dependen (struktur modal) dengan 

membandingkan nilai thitung dengan ttabel, dan menggunakan tingkat signifikan 0.05 

sedangkan ttabel adalah 2.02269 diperoleh dari df = n-k-1 atau 45-5-1=39.   

Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Parsial (Uji T) 
                                                             Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.266 .454  -4.993 .000 

LnStruktur Aset -.270 .042 -.695 -6.362 .000 

LnProfitabilitas -.128 .071 -.204 -1.800 .080 

LnUkuran Perusahaan .194 .053 .407 3.659 .001 

LnPertumbuhan Penjualan -.014 .062 -.024 -.228 .821 

LnRasio Pajak .085 .126 .080 .637 .505 

a. Dependent Variable: LnStruktur Modal 

Sumber: Output Pengolahan Data (2016) 



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa struktur aset mempunyai 

nilai signifikan sebesar 0.000 sedangkan t hitung sebesar -6.362. Hal ini 

menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima karena nilai sig. 0.000<0.05 

sedangkan nilai t hitung -6.362<-2.02269. Maka dapat disimpulkan bahwa 

struktur aset berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa profitabilitas mempunyai nilai 

signifikan sebesar 0.080 sedangkan nilai t hitung sebesar -1.800. Hal ini 

menunjukkan bahwa H2 diterima karena nilai sig. 0.080>0.05 dan nilai t hitung -

1.800<-2.02269. Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal. 

Dari tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan 

mempunyai nilai signifikan sebesar 0.001 sedangkan t hitung sebesar 3.659. Hal 

ini menunjukkan bahwa H3 diterima karena nilai sig. 0.001<0.05 sedangkan t hitung 

3.659>2.02269. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal. 

Dari tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa Pertumbuhan Penjualan 

mempunyai nilai signifikan sebesar 0.821 sedangkan t hitung sebesar -0.228. Hal 

ini menunjukkan bahwa H4 ditolak karena nilai sig. 0.821>0.05 sedangkan t hitung -

0.228<-2.02269. Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak  

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Rasio Pajak mempunyai nilai 

signifikan sebesar 0.505 sedangkan t hitung sebesar 0.637. Hal ini menunjukkan 

bahwa H5 ditolak karena nilai sig. 0.505>0.05 sedangkan t hitung 0.637<2.02269. 

Maka dapat disimpulkan bahwa rasio pajak tidak  berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal. 

Uji Simultan (Uji F) 

 Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara simultan antara variabel 

independen (struktur aset, profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan 

penjualan dan rasio pajak) terhadap variabel dependen (struktur modal) dengan 

membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, dan menggunakan tingkat 



signifikan 0.05 sedangkan F tabel adalah 2.61 diperoleh dari (df(N1)= k-1=4, 

df(N2)= n-k=45-5=40. 

Tabel 4.11 

Hasil Pengujian Simultan (Uji F) 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 7.637 5 1.527 10.402 .000
b
 

Residual 5.727 39 .147   

Total 13.364 44    

a. Dependent Variable: LnStruktur Modal 

b. Predictors: (Constant), LnRasio Pajak, LnPertumbuhan Penjualan, LnUkuran 

Perusahaan, LnStruktur Aset, LnProfitabilitas 
Sumber: Output Pengolahan Data (2016) 

 

Berdasarkan pada tabel 4.11 diatas maka F hitung sebesar 10.402 dan nilai 

signifikan sebesar 0.000. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara 

F hitung dengan F tabel dan tingkat signifikan. Maka F hitung > F tabel yaitu 

10.402>2.61 dan sig. 0.000<0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak 

dan H6 diterima, hal ini berarti variabel independen (struktur aset, profitabilitas, 

ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan rasio pajak) berpengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen (struktur modal). 

 

Pembahasan 

Pengaruh Struktur Aset terhadap Struktur Modal 

 Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda bahwa hipotesis (H1) 

diterima maka dapat disimpulkan bahwa struktur aset berpengaruh secara 

signifikan terhadap struktur modal dengan nilai signifikan sebesar 0.000 dan nilai 

koefisien sebesar -0.270. Hal ini menunjukkan bahwa struktur aset berpengaruh 

negatif terhadap struktur modal.  

 Koefisien yang negatif menunjukkan memiliki arah yang berlawanan. 

Pada perusahaan real estate and property menunjukkan bahwa semakin tinggi 

struktur modal perusahaan maka semakin kecil struktur aset perusahaan. Dengan 

menurunnya jumlah aset tetap maka perusahaan meningkatkan utang untuk 



melakukan pengembangan proyek baru dimasa mendatang tetapi tidak melakukan 

penambahan investasi dalam bentuk aset tetap. Namun jumlah utang 

meningkatkan karena adanya penambahan pinjaman untuk pengembangan dimasa 

yang akan datang dan melakukan ekspansi. Hasil penelitian ini didukung oleh 

Febriyani (2010) menyatakan bahwa struktur aset berpengaruh dan signifikan 

terhadap struktur modal.  

Pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal 

 Berdasarkan analisis statistik diatas bahwa hipotesis (H2) diterima yang 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap struktur 

modal dengan nilai signifikan sebesar 0.080. Hal ini menunjukkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

 Adanya peningkatan atau penurunan laba bersih serta total aset yang 

dimiliki oleh perusahaan tidak berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan 

jumlah utang perusahaan. Hal ini disebabkan karena pada perusahaan real estate 

and property pada umumnya menggunakan dana eksternal untuk melakukan 

ekspansi, mengembangkan proyek baru serta digunakan untuk anak perusahaan. 

Maka setiap peningkatan jumlah laba yang dimiliki perusahaan dari tahun ke 

tahun tidak berpengaruh terhadap struktur modal yang dapat dilihat dengan 

adanya penurunan laba bersih perusahaan, serta total aset perusahaan yang 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan hal ini sesuai dengan pecking order 

theory yang menyatakan bahwa perusahaan lebih cenderung untuk menggunakan 

dana internal terlebih dahulu daripada dana eksternal sebagai sumber pendanaan. 

Hasil penelitian ini didukung oleh Seftianne & Handayani (2011) bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal 

Berdasarkan analisis statistik diatas bahwa hipotesis (H3) diterima maka 

dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan 

terhadap struktur modal dengan nilai signifikan sebesar 0.001 dan nilai koefisien 

sebesar 0.194.  

Hal ini sesuai dengan landasan teori bahwa besar kecilnya ukuran suatu 

perusahaan akan mempengaruhi struktur modal perusahaan. Semakin tinggi 



ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi jumlah utang dalam struktur modal 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena dibutuhkan dana dalam memenuhi 

kegiatan operasional perusahaan sehingga perusahaan membutuhkan dana 

eksternal dalam sumber pendanaannya. Semakin besarnya ukuran perusahaan dan 

semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka akan semakin mudah dalam 

mendapatkan pinjaman. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi ukuran 

perusahaan maka akan semakin tinggi struktur modal (pada penggunaan utang). 

Hasil penelitian ini didukung oleh Gamaliel & Sudjarni (2015) bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal 

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda bahwa hipotesis (H4) 

ditolak maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap struktur modal dengan nilai signifikan sebesar 0.821. 

Hal ini berarti struktur modal perusahaan real estate and property tidak 

dipengaruhi oleh naik turunnya pertumbuhan penjualan. Hal ini berarti 

peningkatan pada penjualan perusahaan real estate and property tidak 

berpengaruh terhadap penggunaan utang pada struktur modal perusahaan, karena 

pada perusahaan tersebut menggunakan dana eksternal tidak untuk meningkatkan 

penjualan tetapi untuk melakukan eskpansi, mengembangkan proyek-proyek baru. 

Maka hal ini menyebabkan peningkatan penjualan dari tahun ke tahun tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal. Hasil penelitian ini didukung Zuliani & 

Asyik (2014) bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal. 

Pengaruh Rasio Pajak terhadap Struktur Modal 

Berdasarkan analisis statistik diatas bahwa hipotesis (H5) ditolak dengan 

nilai signifikan sebesar 0.505 maka dapat disimpulkan bahwa rasio pajak tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal.  

Hal ini berarti tinggi atau rendahnya tingkat struktur modal tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini dikarenakan pada perusahaan real 

estate and property menggunakan dana eksternal untuk melakukan investasi. 

Dengan adanya pengembangan dimasa yang akan datang, maka perusahaan 



tersebut tidak akan mengalami kebangkrutan akibat penggunaan utang yang 

tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio pajak tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal. Hasil penelitian ini didukung oleh Santhi & Sudjarni (2015) pajak 

tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Pengaruh Struktur Aset, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan 

Penjualan dan Rasio Pajak terhadap Struktur Modal 

Berdasarkan analisis statistik diatas bahwa hipotesis (H6) diterima yang 

menyatakan bahwa variabel struktur aset, profitabilitas, ukuran perusahaan, 

pertumbuhan penjualan dan rasio pajak berpengaruh secara simultan terhadap 

struktur modal dengan nilai signifikan sebesar 0.000 dan nilai F hitung sebesar 

10.402. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur aset, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan rasio pajak terhadap 

struktur modal pada perusahaan Real Estate And Property yang terdaftar di BEI 

periode 2012-2014. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Struktur Aset secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal. 

2. Profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Struktur 

Modal 

3. Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Struktur 

Modal. 

4. Pertumbuhan Penjualan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Struktur Modal. 

5. Rasio Pajak secara parsial tidak berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap 

Struktur Modal. 

6. Hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa Struktur Aset, 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Rasio Pajak 

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Struktur Modal. 

 



Saran  

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-

saran sebagai berikut:  

a. Untuk investor 

 Bagi investor hendaknya memperhatikan struktur modal perusahaan sebagai 

bahan untuk menginvestasikan sahamnya. Selain itu, investor hendaknya 

memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti ukuran perusahaan, profitabilitas dan 

struktur aset yang dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan. 

b. Untuk Perusahaan 

 Disarankan untuk dapat meningkatkan laba dan meningkatkan penjualan 

perusahaan dengan mempertimbangkan tingkat utang dalam struktur modal agar 

tidak berpotensi kebangkrutan. 

c. Untuk penelitian selanjutnya 

1. Disarankan menggunakan atau menambahkan variabel lain karena nilai 

Adjusted R
2
 dalam penelitian adalah 0.517 atau 51.7%, sedangkan sisanya 

sebesar 48.3% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan objek pada perusahaan Real Estate and 

Property pada periode 2012-2014. Penelitian selanjutnya disarankan untuk 

dapat mengambil objek yang lebih luas dengan periode yang lebih lama.  
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