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ABSTRAK 

 

Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur modal 

terhadap kinerja perusahaan di sektor properti, real estate, dan konstruksi 

bangunan di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang. Teknik analisis 

regresi bergada dengan data panel yaitu common effect, fixed effect, dan random 

effect digunakan untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap kinerja 

perusahaan di sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa semua ukuran struktur modal (Short-Term Debt, Long-Term Debt dan 

Total Debt) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan 

yang diukur dengan Return on Equity. Hutang Jangka Pendek memiliki pengaruh 

yang lemah atau tidak ada pada kinerja perusahaan (ROA dan ROE). Hutang 

Jangka Panjang tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja 

perusahaan yang diukur dengan Return on Equity, tetapi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Return on Asset. Total utang juga berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Return on Asset, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Return on Equity. Dari hasil penelitian ini, besarnya hutang jangka panjang harus 

diperhatikan karena berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan yang diukur 

dengan Return on Asset. 

 

Kata Kunci: Indonesia, Struktur Modal, Kinerja Perusahaan, Akuntansi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Idris (2020) yang tertuang dalam berita kompas.com, Amerika 

Serikat (AS) melalui Kantor Perwakilan Perdagangan di Organisasi Perdagangan 

Dunia (WTO), tidak memasukkan Indonesia sebagai negara berkembang lagi. 

Namun sebelum awal tahun 2020, Indonesia merupakan salah satu negara 

berkembang di asia tenggara.  

Walaupun Indonesia merupakan negara berkembang, pertumbuhan 

perusahaan di Indonesia cukup tinggi. Menurut hasil Sensus Ekonomi 2016 (SE 

2016) menunjukkan ada 26,71 juta usaha/perusahaan non pertanian. Jumlah itu 

meningkat 17,51 persen atau bertambah 3,98 juta perusahaan dalam 10 tahun 

terakhir dari hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE2006) dengan jumlah 22,73 juta 

perusahaan. Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah 

perusahaan didominasi oleh skala usaha mikro atau Usaha Mikro Kecil (UMK) 

sebanyak 98.96% atau sekitar 26,2 juta dari jumlah total perusahaan. Sedangkan 

Jumlah usaha atau perusahaan berdasarkan lapangan usaha, didominasi oleh 

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 12,33 juta 

usaha/perusahaan atau 46,17 persen dari seluruh usaha/perusahaan yang ada di 

Indonesia. 

Selain pertumbuhan, perkembangan perusahaan di Indonesia juga 

berkembang pesat. Menurut Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto yang 

dimuat dalam liputan6.com pada 31 Mei 2019 mengatakan, sektor industri di 

Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam 10 tahun terakhir (Deny, 2019). 

Airlangga Hartanto juga menyampaikan bahwa Indonesia hampir sama dengan 

Jerman dimana kontribusi industri manufakturnya sebesar 20,6 persen ke Gross 

Domestic Product (GDP). 
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Tabel 1. 1 Jumlah Perusahaan menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala 

Usaha, Sumber: bps.go.id 

Lapangan Usaha 

Usaha 

Mikro 

Kecil 

(UMK) 

Usaha 

Menengah 

Besar 

(UMB) 

Jumlah 
Distribusi 

(%) 

B.Pertambangan dan penggalian  170,150 2,532 173 0,65 

C. Industri Pengolahan 4,373,821 42,468 4,416,289 16,53 

D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara 

Dingin  30,639 3,294 33,933 0,13 

E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, 

Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas 

Remediasi  92,391 2,439 94,830 0,36 

F. Konstruksi  227,564 30,718 258,282 0,97 

G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan 

Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor 12,151,822 180,839 12,332,661 46,17 

H. Pengangkutan dan pergudangan  1,302,162 32,123 1,334,285 5,00 

I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan 

Minum  4,445,519 20,703 4,466,222 16,72 

J. Informasi Dan Komunikasi  630,448 15,250 645,698 2,42 

K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi  94,205 56,200 150,405 0,56 

L. Real Estat  386,795 7,483 394,278 1,48 

M,N. Jasa Perusahaan  358,178 27,291 385,469 1,44 

P. Pendidikan 607,283 12,664 619,947 2,32 

Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial 239,236 4,680 243,916 0,91 

R,S,U. Jasa Lainnya 1,153,436 8,668 1,162,104 4,35 

Jumlah 
26,263,649 447,352 26,538,492 100,00 

 98.96% 1.69% 100.00% 

  

Data pertumbuhan dan perkembangan perusahaan di Indonesia juga sejalan 

dengan naiknya jumlah perusahaan yang Initial Public Offering (IPO) di Bursa 

Efek Indonesia tiap tahunnya. Dari Gambar 1 menjelaskan bahwa pada tahun 

2018 merupakan tahun dengan jumlah perusahaan IPO tertinggi selama periode 

grafik tersebut. Hal tersebut juga termuat dalam press release oleh BEI pada 26 

Juni 2019 yang mengatakan bahwa, BEI berhasil memfasilitasi 57 perusahaan 

tercatat baru pada tahun 2018. Ini adalah rekor dan pencapaian tertinggi sejak 

privatisasi bursa efek dalam 26 tahun terakhir, serta menjadi bursa yang terbanyak 

mencatatkan IPO di kawasan ASEAN (Sadono, Yulianto Aji;, 2019). Gambar 2 

merupakan grafik yang menggambarkan jumlah perusahaan listing di BEI. Pada 
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tahun 2019 diketahui perusahaan listing di BEI sudah mencapai 658 perusahaan. 

Hingga 2019 tingkat pertumbuhan tahunannya sebesar 8,69% dari tahun 2017. 

 

Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Perusahaan IPO di BEI, sumber: idx.co.id yang telah 

diolah 

 

 

Gambar 1. 2 Jumlah Perusahaan Listing di BEI, sumber: idx.co.id yang telah 

diolah 

 

Dari data pertumbuhan dan perkembangan perusahaan di Indonesia tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa tingkat persaingan bisnis pun semakin tinggi. 

Tiap-tiap perusahaan senantiasa berusaha dan berlomba-lomba untuk membuat 

perusahaannya bertahan dan mendapatkan keuntungan. Untuk mencapai tujuan 
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perusahaan maka perusahaan harus dijalankan atau dioperasikan dengan benar. 

Jika tidak maka dapat berdampak pada sustainability suatu perusahaan.  

Untuk menjaga sustainability perusahaan maka perusahaan harus 

mendapatkan keuntungan. Perusahaan senantiasa melakukan aktivitas bisnis, 

yakni memproduksi barang atau jasa, menjualnya, lalu memperoleh pendapatan 

atau pemasukan serta laba. Setiap aktivitas bisnis yang meliputi transaksi bisnis 

tertuang dalam laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan 

dianggap sebagai bahasa bisnis. Hal tersebut karena mengandung informasi 

mengenai kinerja suatu perusahaan.  

Kinerja perusahaan merupakan hasil dari proses aktifitas perusahaan. 

Kinerja perusahaan dapat bernilai positif atau negatif, tergantung pada bagaimana 

perusahaan dikelola. Informasi mengenai kinerja perusahaan terdapat dalam 

laporan keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan dalam laporan keuangan juga 

menjadi tolak ukur atau pedoman dalam pengambilan keputusan oleh para 

pemangku kepentingan (stakeholder). Stakeholder terdiri dari stakeholder internal 

dan eksternal. 

Stakeholder internal terdiri dari manajer, karyawan, dan pemilik perusahaan. 

Kinerja perusahaan merupakan cerminan keberhasilan atau tolak ukur prestasi 

manajer. Penilaian kinerja perusahaan sangat penting untuk mengetahui baik 

buruknya kondisi perusahaan, sehingga manajer dapat melakukan koreksi atau 

menentukan keputusan yang tepat untuk mencapai keuntungan yang maksimal 

bagi perusahaan. Kemudian karyawan adalah sumber daya manusia yang dimiliki 

oleh perusahaan. Kinerja karyawan juga berbanding lurus dengan kinerja 

perusahaan karena karyawan adalah penggerak aktivitas perusahaan. Kinerja 

perusahaan juga memiliki dampak langsung bagi pemilik perusahaan. Hal tersebut 

dikarenakan kinerja perusahaan menentukan kesejahteraan pemilik perusahaan. 

Jika perusahaan memiliki kinerja yang baik maka dapat memberikan keuntungan 

bagi pemiliknya, sedangkan jika kinerja perusahaan buruk dapat mendatangkan 

kerugian yang harus ditanggung oleh pemiliknya.  

Lalu yang disebut sebagai stakeholder eksternal meliputi investor, kreditur, 

supplier, kompetitor, dan pemerintah. Sama halnya dengan pemilik perusahaan, 
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investor juga memiliki porsi dalam hal kepemilikan perusahaan, sehingga kinerja 

perusahaan dapat berdampak langsung dengan kesejahteraan investor. 

Kesejahteraan investor yang dimaksud adalah tingkat pengembalian dalam 

bentuk deviden maupun capital gain. Kinerja perusahaan dapat menjadi tolak 

ukur bagi investor dalam menanamkan modalnya. Modal yang diinvestasikan oleh 

investor nantinya dapat berpengaruh dengan struktur modal perusahaan. Kreditur 

juga bisa melihat kinerja perusahaan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajibannya, sehingga kinerja perusahaan sangat penting bagi 

kreditur sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan pinjaman kredit bagi 

perusahaan. Pinjaman kredit tersebut nantinya juga dapat mempengaruhi struktur 

modal pada perusahaan. Bentuk pinjaman dapat menjadi kewajiban bagi 

perusahaan. 

Hutang atau kewajiban dibagi dua menurut jangka waktunya yakni hutang 

jangka panjang dan hutang jangka pendek. Hutang jangka panjang terdiri atas 

perkiraan aliran sumber daya keluar perusahaan akibat hutang atau kewajiban 

yang tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun atau siklus operasi 

perusahaan (Kieso, Weygandt, & Kimmel, 2014). Hutang hipotek dan hutang 

obligasi adalah bentuk dari hutang jangka panjang. Sementara itu, hutang jangka 

pendek adalah kewajiban yang bisa diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun 

atau kurang dari itu. Utang dagang dan utang wesel adalah bentuk dari utang 

jangka pendek. Pemasok juga dapat melihat kinerja perusahaan sebagai 

pertimbangan untuk tetap mengirim atau menghentikan supply. Kemudian, 

pesaing merupakan pihak yang tidak bisa dihindari dalam bisnis. Untuk itu tiap 

perusahaan senantiasa melakukan inovasi atau terobosan baru dalam strategi di 

perusahaannya. Informasi mengenai kinerja perusahaan berguna sebagai tolak 

ukur keberhasilan dalam pengelolaan perusahaan serta menjadi penggerak inovasi 

perusahaan. Pihak yang terakhir adalah pemerintah yang memiliki kepentingan 

terhadap kinerja perusahaan, terkait dengan perpajakan (Halim, 2007). Semakin 

besar laba perusahaan, maka semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar. 

Oleh karena itu kinerja perusahaan juga berdampak pada penerimaan pajak 

pemerintah.  
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Sementara itu perusahaan dalam menghasilkan pendapatan atau income 

diperlukannya aktivitas penjualan. Supaya tersedia produk atau jasa yang dijual, 

maka perusahaan juga harus melakukan aktivitas produksi. Hal tersebut 

merupakan aktivitas utama dalam perusahaan. Dalam memulai atau melanjutkan 

kegiatan perusahaan, komponen modal atau money sangatlah penting karena 

merupakan salah satu faktor produksi. Money (uang) atau merujuk pada modal 

digunakan untuk pendanaan aktibitas perusahaan. Perusahaan harus memiliki 

modal yang cukup untuk membeli mesin produksi, menggaji karyawan, membeli 

bahan baku, dan membayar biaya lainnya. 

Modal diinvestasikan oleh investor dengan tujuan untuk menciptakan 

keuntungan dan menambah kekayaan bagi pemilik perusahaan atau investor. 

Supaya tujuan itu dapat tercapai maka diperlukan pengelolaan modal yang baik. 

Agen atau manajer perusahaan memegang peranan penting dalam pengelolaan 

modal perusahaan. Seorang manajer harus pandai memilih pendanaan yang tepat 

supaya dapat menjaga kontinuitas perusahaannya.  

Untuk menjalankan perusahaan tentu saja diperlukannya modal atau 

pendanaan serta keuntungan atau laba yang bertumbuh setiap tahunnya. Dalam 

proses pendanaan atau keputusan pendanaan terdapat dua sumber yakni 

pendanaan internal (internal financing) dan sumber pendanaan eksternal 

(eksternal financing). 

Salah satu bentuk pendanaan internal adalah dari laba ditahan. Pendanaan 

internal memiliki resiko yang rendah karena perusahaan tidak perlu memikirkan 

biaya transaksi seperti bunga pinjaman. Kendati demikian, pendanaan internal 

dapat menjadi faktor penghambat bagi perusahaan dalam melakukan ekspansi 

karan terbatasnya dana yang tersedia. Dana yang berasal dari internal financing 

umumnya memiliki jumlah yang relative terbatas. Oleh karena itu, pendanaan 

internal hanya digunakan untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan yang 

sedang berlangsung. Sementara pembiayaan yang sifatnya jangka panjang, seperti 

ekspansi bisnis, investasi mesin dan atau pabrik, perusahaan dapat mengandalkan 

eksternal financing. Sumber eksternal financing diantaranya adalah pinjaman 

bank dan pendanaan dari investor atau melakukan Initial Public Offering (IPO). 

Melalui pendanaan eksternal, perusahaan berpotensi untuk mendapatkan modal 
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dalam jumlah yang besar. Namun dilain sisi, pendanaan eksternal memiliki 

konsekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendanaan internal. 

Konsekuensi itu adalah adanya biaya transaksi seperti bunga bank. Inti dari fungsi 

pendanaan adalah bagaimana perusahaan menentukan sumber dana yang optimal 

untuk mendanai kegiatan operasional, sehingga dapat memaksimalkan nilai 

perusahaan (Haruman, 2008). 

Hal tersebut membuktikan bahwa sumber pendanaan mempunyai peranan 

yang penting bagi tercapainya tujuan perusahaan. Peranan manajemen dalam 

mengatur struktur modal diperlukan di dalam memadukan sumber-sumber dana 

yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang nantinya dapat 

memaksimalkan kinerja perusahaan itu sendiri. Sumber dana tersebut nantinya 

juga dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan. Struktur modal adalah 

bentuk kombinasi dari kewajiban atau utang dan modal atau equity yang 

digunakan untuk membiaya kegiatan perusahaan dan mendanai kebutuhan 

investasi perusahaan. Menurut Widoatmodjo (2009) posisi pendanaan perusahaan-

perusahaan di Indonesia sebagian besar masih bertumpu pada pinjaman bank, 

meskipun hal tersebut kini sudah dianggap menjadi cara tradisional. Padahal cara 

untuk mendapatkan pendanaan juga bisa dilakukan dengan penjualan saham 

melalui prosedur go public. 

Teori mengenai struktur modal diinisiasi oleh Modigliani & Miller (1958) 

yang menyatakan bahwa struktur modal tidak menentukan nilai perusahaan. 

Penelitian Modigliani dan Miller ini didasarkan pada asumsi pasar modal yang 

sempurna. Pasar modal yang sempurna merupakan pasar modal yang sangat 

kompetitif, tidak mengenal pajak, tidak mengenal biaya transaksi, dan investor 

memiliki ekspektasi yang sama terhadap return dan risk perusahaan. Pada kondisi 

pasar modal yang sempurna, perbedaan komposisi struktur modal tidak dapat 

berpengaruh pada nilai perusahaan. Namun, pada pasar modal yang sebenarnya, 

asumsi pasar modal yang sempurna tersebut tidak berlaku. Hal ini mendorong 

dilakukannya penelitian-penelitian yang lain untuk menguji pengaruh struktur 

modal terhadap kinerja perusahaan.  

Pada tahun 1963, Modigliani dan Miller melakukan penelitian lanjutan 

mengenai struktur modal, dengan asumsi yang dilonggarkan, yaitu 
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mempertimbangkan adanya pajak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, hasil 

dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat utang berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan (Modigliani & Miller, Corporate Income Taxes and the 

Cost of Capital: A Correction, 1963). Hal ini disebabkan oleh pendanaan utang 

yang menimbulkan beban bunga dan berfungsi sebagai pelindung pajak (tax 

shield).  

Berdasarkan Trade off theory penentuan model struktur modal didasarkan 

pada trade off (pertukaran) antara keuntungan dan kerugian penggunaan hutang. 

Teori ini mengasumsikan bahwa struktur modal perusahaan merupakan 

keseimbangan antara keuntungan penggunaan hutang dengan biaya financial 

distress (kesulitan keuangan) dan agency cost (biaya keagenan). 

Financial distress yang dimaksud diakibatkan dari utang atau pendanaan 

eksternal lainnya. Hutang menimbulkan beban bunga yang nantinya dapat 

menghemat pajak. Beban bunga dapat dikurangkan dari pendapatan karena 

merupakan golongan deductible expense sehingga laba sebelum pajak menjadi 

lebih kecil, dengan demikian pajak juga semakin kecil. Kemudian yang dimaksud 

dengan agency cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh manajemen dalam rangka 

kepentingan pribadi atau kepentingan yang menguntungkan kelompok tertentu. 

Insentif, bonus, tunjangan, dan lain sebagainya merupakan contoh biaya agensi. 

Oleh sebab itu penggunaan utang dilakukan untuk membatasi free cash flow 

perusahaan demi mengurangi biaya agensi. 

Namun penggunaan hutang yang berlebihan dapat mengarah pada kesulitan 

keuangan atau kebangkrutan. Masalah kebangkrutan kemungkinan besar dapat 

timbul ketika perusahaan memasukkan lebih banyak hutang dalam struktur 

modalnya. Perusaahan yang bangkrut dapat memiliki beban akuntansi dan hukum 

yang tinggi dan juga mengalami kesulitan keuangan untuk mempertahankan para 

pelenaggan, pemasok, dan karyawannya. Karena itu biaya kebangkrutan tersebut 

dapat menahan perusahaan menggunakan hutang pada tingkat yang berlebihan 

(Brigham & Houston, 2006). 

Trade off theory memprediksi masing-masing perusahaan dapat 

menyesuaikan secara perlahan-lahan ke arah debt ratio yang optimal bagi 

perusahaan. Struktur modal yang optimal dapat ditemukan dengan cara 
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menyeimbangkan antara keuntungan atas penggunaan hutang dengan biaya 

kebangkrutan dan biaya modal, yang disebut static trade off. Dengan demikian, 

menurut teori trade off, perusahaan yang lebih menguntungkan memiliki laba 

yang lebih tinggi untuk dilindungi dan dengan demikian harus meminjam lebih 

banyak untuk mengambil keuntungan pajak. Akibatnya hubungan positif dapat 

terjadi antara tingkat utang dan kinerja perusahaan. Beberapa penelitian 

mendukung teori trade off yang berasumsi bahwa terdapat hubungan yang positif 

antara tingkat utang terhadap kinerja perusahaan atau profitabilitas (Taub,1975; 

Roden dan Lewellen, 1995; Berger dan Bonaccorsi di Patti, 2006; Kyereboah dan 

Coleman, 2007). 

Namun berdasarkan theory pecking order yang diinisiasi oleh Donaldson 

pada tahun 1961 dan yang juga dilakukan oleh Myers pada tahun 1984, teori ini 

menyatakan bahwa perusahaan lebih menyukai internal financing yakni 

pendanaan dari hasil operasi yang berwujud laba ditahan (Wikartika & Fitriyah, 

2017). Adapun hirarki penggunaan sumber penadaan yang mengacu pada pecking 

order theory adalah internal funding atau dana internal, melakukan peminjaman 

atau hutang, dan yang terakhir adalah equity financing atau pendanaan dari modal 

dari eksternal. Hirariki tersebut urut berdasarkan tingkat risiko dan biaya transaksi 

yang ditimbulkan. 

Pendanaan dari internal menggunakan laba ditahan adalah pilihan 

pendanaan yang digemari oleh manajer perusahaan karena minim risiko namun 

jumlah pendanaannya terbatas. Sementara opsi pendanaan eksternal melalui 

investor atau pemodal baru tidak menjadi pilihan yang kurang menarik karena 

perusahaan harus “membuka diri” dari pemodal luar atau melakukan go public 

bila listing di bursa efek. Disamping itu menurut Pangeran (2010), pengaruh 

asimetri informasi dan biaya penerbitan saham cenderung mendorong perilaku 

pecking order. Asimetir informasi bisa terjadi antara manajer dan investor 

mengenai perbedaan penerimaan invormasi serta peluang investasi perusahaan. 

Investor cenderung menilai rendah nilai perusahaan daripada menilai secara wajar 

dari kinerja perusahaan tersebut. Jadi manajer lebih memilih opsi menggunakan 

pendanaan internal daripada eskternal. Dengan demikian, menurut teori pecking 

order, perusahaan yang menguntungkan, dan oleh karena itu menghasilkan laba 
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tinggi untuk ditangguhkan diharapkan menggunakan lebih sedikit hutang dalam 

struktur modalnya daripada perusahaan yang tidak menghasilkan laba tinggi, 

karena jika perusahaan menghasilkan laba tinggi maka mampu membiayai 

peluang investasi mereka dengan laba ditahan. Akibatnya hubungan negatif dapat 

terjadi antara tingkat utang dan kinerja perusahaan. Studi di Eropa oleh Gleason et 

al. (2000), juga menyatakan bahwa tingkat utang berpengaruh negatif pada kinerja 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena terlalu banyak utang (overleverage) 

sehingga menyebabkan laba perusahaan tergerus habis untuk membayar beban 

bunga yang sangat tinggi (Gleason, Mathur, & Mathur, 2000). Beberapa 

penelitian mendukung teori pecking order yang berasumsi bahwa terdapat 

hubungan yang negatif antara tingkat utang terhadap kinerja perusahaan atau 

profitabilitas (Fama and French, 2002; Chiang, et al, 2002; Majumdar dan 

Chhibber, 1999; Gleason, Knowles, dan Mathur, 2000; Yazdanfar & Ohman, 

2015). 

Pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan telah menjadi 

perdebatan panjang hingga kini dalam berbagai literatur dan jurnal akuntansi. 

Adanya reaserch gap yang timbul akibat berbagai teori yang menjelaskan 

mengenai pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Sejumlah 

penelitian telah dilakukan dan menampakkan hasil yang berbeda-beda. 

Sementara itu, penelitian Ebaid pada tahun 2009 di Mesir menunjukkan 

bahwa tingkat utang memiliki pengaruh negatif yang sangat lemah terhadap 

kinerja perusahaan. Ebaid (2009), dalam penelitiannya menggunakan Return on 

Asset (ROA), Return on Equity (ROE), dan Gross Profit Margin (GPM) sebagai 

proksi dari kinerja perusahaan yang merupakan variabel dependen. Sementara 

variabel independen, yaitu struktur modal, diukur dengan rasio utang jangka 

pendek terhadap total aset (Short-term Debt / STD), rasio utang jangka panjang 

terhadap total aset (Long-term Debt / LTD), dan rasio total utang terhadap total aset 

(Total Debt / TTD).  

Dalam negara berkembang sektor properti, real estat dan konstuksi bangunan 

memiliki peranan penting. Dalam sektor properti yang berfokus pada 

pembangunan perumahan serta konstruksi merupakan salah satu sektor yang 

menyerap banyak tenaga kerja dan menimbulkan multiplyer effect yang cukup 
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panjang karena juga mendorong sektor-sektor lainnya. Adapun sektor-sektor yang 

dapat terdorong oleh sektor properti, real estat dan konstruksi bangunan yakni 

industi manufaktur sub sektor keramik, porselin dan kaca, industri baja, 

alumunium, industri semen, cat, dan beberapa bahan bangunan lainnya serta 

industri alat rumah tangga. Selain itu yang ikut merasakan kue bisnis dari sektor 

properti, real estat dan konstruksi bangunan mulai dari tenaga buruh hingga 

pekerja profesional seperti arsitek, designer dan agen properti. Tidak hanya itu 

sektor perbankan juga dapat merasakan dampaknya yakni melalui penyaluran 

kredit kepada pengembang (korporasi) maupun kepada konsumen (KPR/KPA). 

Pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pemerintah di periode 2014 juga 

merupakan hal yang menarik bagi sektor properti, real estat dan konstruksi 

bangunan. Dalam penelitian ini berfokus pada sub sektor properti, real estat dan 

konstruksi bangunan yang menjadi objek penelitian.  

Pentingnya struktur modal serta keputusan pendanaan tersebut menjadi 

dasar penelitian ini dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi dengan memberikan hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai 

referensi dasar pengambilan keputusan pendanaan bagi perusahaan, khususnya di 

negara berkembang seperti Indonesia ini.  

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ebaid 

(2009) dan Sheikh & Wang (2013), penelitian ini dilakukan untuk meneliti 

pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan sub sektor properti, real 

estat dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2014 hingga 2018. Seperti pada penelitian sebelumnya, struktur modal dalam 

penelitian ini diukur dengan tingkat utang perusahaan. Perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya terletak pada sampel penelitian dan penambahan variable 

control yakni umur perusahaan. Di samping itu, adanya research gap pada 

penelitian-penelitian sebelumnya, membuat penelitian ini perlu dilakukan untuk 

menguji kembali pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan khususnya 

perusahaan sub sektor properti, real estat dan konstruksi bangunan, serta untuk 

menambah referensi penelitian mengenai topik ini di negara berkembang seperti 

Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini 
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dilakukan dengan judul “Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kinerja 

Perusahaan Properti, Real estat dan Konstruksi Bangunan di Indonesia”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah tertuang dalam penelitian ini maka 

perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh tingkat utang jangka pendek terhadap kinerja 

perusahaan?  

2. Bagaimana pengaruh tingkat utang jangka panjang terhadap kinerja 

perusahaan?  

3. Bagaimana pengaruh tingkat total utang terhadap kinerja perusahaan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mencegah meluasnya pokok bahasan, maka terdapat batasan dalam 

pokok bahasan, yaitu : 

1. Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh tingkat 

utang terhadap kinerja keuangan perusahaan properti, real estat dan 

konstruksi bangunan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2014 hingga 2018. 

2. Tingkat utang dibagi menjadi tiga, yakni utang jangka pendek, jangka 

panjang, dan total utang.  

3. Tingkat utang jangka pendek digambarkan dengan perbandingan total 

utang jangka pendek dan total aset. 

4. Tingkat total utang digambarkan dengan perbandingan total utang dan 

total aset. 

5. Tingkat utang jangka pendek digambarkan dengan perbandingan total 

utang jangka pendek dan total aset. 

6. Kinerja perusahaan digambarkan dengan rasio Return on Assets (ROA) 

dan Return on Equity (ROE). 
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1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Menguji pengaruh tingkat utang jangka pendek terhadap kinerja 

perusahaan.  

2. Menguji pengaruh tingkat utang jangka panjang terhadap kinerja 

perusahaan, dan  

3. Menguji pengaruh tingkat total utang terhadap kinerja perusahaan. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini meliputi : 

1. Untuk Instansi 

1. Bagi manajer dan pemilik perusahaan, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan bahan pertimbangan dalam menentukan 

struktur modal yang optimal, sehingga perusahaan dapat 

menghasilkan kinerja yang maksimal. 

2. Bagi stakeholder lainnya, dengan memperhatikan pengaruh struktur 

modal terhadap kinerja perusahaan dalam penelitian ini, diharapkan 

para stakeholder dapat memiliki informasi sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

2. Untuk peneliti 

1. Dapat memperdalam keilmuan mengenai pengaruh struktur modal 

terhadap kinerka perusahaan 

2. Referensi untuk penelitian selanjutnya. 

3. Untuk pembaca 

1. Menambah wawasan terkait pemharuh struktur modal terhadap 

kinerja perusahaan. 

2. Menjadi sumber untuk topik bacaan yang sejenis dan atau 

berkaitan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Struktur Modal 

Teori struktur modal (capital structure theory) dalam sejarahnya dipelopori 

oleh Modigliani & Miller (1958) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam 

keadaan tidak ada biaya transaksi dan pajak, maka struktur moal tidak 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Struktur modal merujuk pada sumber 

pendanaan perusahaan (Subramanyam dan Wild, 2010). Begitu pula dijelaskan 

oleh Asnawi & Wijaya (2005), struktur modal ialah kombinasi berbagai 

komponen pada sisi kanan neraca, yaitu utang dan ekuitas. Struktur modal secara 

umum dapat diartikan sebagai perbandingan hutang jangka panjang terhadap 

modal sendiri. Saat perusahaan memperoleh pendanaan, kemudian dapat 

menginvestasikannya pada berbagai aset yang digunakan untuk mendukung 

kegiatan operasional hingga tujuan jangka panjang seperti investasi perusahaan, 

sehingga perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih. Setiap sumber 

pendanaan memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, manajer 

perusahaan harus mengkombinasikan dengan bijak berbagai sumber pendanaan 

tersebut untuk memperoleh struktur modal yang optimal. Tujuan menentukan 

struktur modal yang optimal adalah untuk memaksimalkan keuntungan 

perusahaan. Struktur modal yang dapat meminimalkan biaya penggunaan modal 

keseluruhan atau biaya modal rata-rata, sehingga dapat memaksimalkan nilai 

perusahaan merupakan struktur modal yang optimal (Martono & Harjito, 2005). 

 Menurut Djohanputro (2008), sumber pendanaan yang berasal dari ekuitas 

dapat berupa laba ditahan dan penerbitan saham. Berdasarkan tingkat resikonya, 

laba ditahan merupakan sumber dana yang paling aman. Namun, jumlah laba 

ditahan umumnya terbatas sehingga seringkali tidak dapat mencukupi pembiayaan 

investasi perusahaan. Pendanaan ekuitas selain laba ditahan adalah dengan 

penerbitan saham perusahaan. Jika perusahaan memilih pilihan pendanaan 

eksternal dengan penerbitan saham maka sebagian hak kepemilikan perusahaan 

harus berpindah ke tangan pihak lain. Selain itu, penerbitan saham juga 

membutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan biaya penerbitan utang. 
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Bagaimanapun, salah satu keuntungan pendanaan eksternal dari penerbitan saham 

adalah perusahaan tidak perlu membayar dividen ketika sedang mengalami 

kerugian. Berbeda dengan pendanaan dari utang yang tetap mewajibkan 

perusahaan untuk membayar beban bunga, tanpa melihat kondisi perusahaan 

sedang untung atau rugi. 

Sumber pendanaan utang berasal dari utang jangka pendek dan utang jangka 

panjang. Utang jangka pendek merupakan utang yang waktu jatuh temponya 

kurang dari satu tahun. Sementara utang jangka panjang merupakan utang yang 

waktu jatuh temponya lebih dari satu tahun. Menurut Subramanyam dan Wild 

(2010), terdapat dua alasan mengapa sumber pendanaan dari utang lebih disukai 

daripada penerbitan saham, yaitu: 

1. Bunga atas sebagian besar utang jumlahnya tetap, dan jika bunga lebih 

kecil daripada pengembalian atas aset operasi bersih, selisih pengembalian 

tersebut dapat menjadi keuntungan bagi investor ekuitas. 

2. Bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak (deductible 

expenses), sedangkan dividen tidak. 

 Dengan tambahan dana dari utang, diharapkan perusahaan dapat menjadi 

lebih produktif sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. 

Bagaimanapun, utang juga harus diimbangi dengan produktivitas yang baik. 

Sebab jika tidak, perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan atau financial 

distress karena jumlah utang yang harus dibayar serta bunganya melampaui 

jumlah keuntungan yang dihasilkan perusahaan. 

Tingkat utang perusahaan diukur dengan rasio leverage. Rasio leverage 

meliputi Debt to Equity Ratio (DER) dan Debt to Asset Ratio (DAR). DER adalah 

rasio total utang terhadap total ekuitas. DER merepresentasikan seberapa besar 

utang perusahaan dijamin oleh ekuitas pemilik. Sedangkan DAR adalah rasio total 

utang terhadap total aset. DAR mmerepresentasikan seberapa besar aset 

perusahaan didanai oleh utang (Husnan, Pembelanjaan Perusahaan, 1998). 

Perusahaan yang memiliki struktur modal dengan tingkat leverage yang tinggi 

digunakan sebagai sinyal untuk membedakan kondisi perusahaan yang baik dan 

buruk.  
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2.2 Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan atau pengembalian dari sumber daya yang telah 

digunakan dalam aktivitas bisnis. Menurut Subramanyam dan Wild (2010), 

pengembalian atas investasi modal juga indikator penting atas kekuatan 

perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan juga senantiasa melakukan 

evaluasi kinerja setiap akhir periode akuntansi. Jika kinerja perusahaan meningkat 

dari periode ke periode maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik di 

masa depan. 

Menurut Lyn M. Fraser meyatakan bahwa rasio profitabilitas digunakan 

untuk mengukur kinerja secara keseluruhan dan efisiensi perusahaan dalam 

mengelola aktiva dan pasiva (Sugiono & Untung, 2016). Rasio Profitabilitas yang 

umum digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan ialah ROA atau Return on 

Assets dan ROE atau Return on Equity. 

 

2.3 Teori Pecking Order 

Dalam sejarahnya, pecking order theory dipopulerkan oleh Stewart C. 

Myers dan Majluf pada tahun 1984 dalam Journal of Finance volume 39 dengan 

judul Capital Structure Puzzle. Dalam teori tersebut terdapat semacam urutan 

(pecking order) bagi perusahaan dalam memilih sumber pendanaannya. Dalam 

teori tersebut juga menjelaskan bahwa perusahaan lebih memprioritaskan 

pendanaan yang bersumber dari laba ditahan. Adapun urutan prioritas perusahaan 

dalam menentukan sumber pendanaan yaitu pertama, perusahaan dapat lebih 

memilih mendanai investasinya dengan laba ditahan. Apabila laba ditahan tidak 

mencukupi, barulah perusahaan dapat melakukan pendanaan yang berasal dari 

utang sebagai prioritas kedua dan penerbitan saham sebagai pilihan terakhir 

(Myers & Maljuf, Capital Structure Puzzle, 1984). 

Berikut ini adalah kesimpulan dari Myer dan Maljuf (1984), berkaitan 

dengan perilaku pendanaan perusahaan di dalam teori pecking order: 

1. Perusahaan lebih menyukai sumber pendanaan dari internal atau laba 

ditahan. Pendanaan dari internal dianggap tidak beresiko daripada 

pendanaan dari utang atau penerbitan saham. Hal tersebut dikarenakan 
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pendanaan dengan laba ditahan tidak dapat menimbulkan kewajiban untuk 

membayar bunga, deviden, serta tidak perlu mengungkapkan sejumlah 

informasi informasi perusahaan (yang harus diungkapkan dalam 

prospektus ketika menerbitkan obligasi dan saham baru); 

2. Berikutnya, pendanaan dari utang lebih diminati perusahaan daripada 

penerbitan saham karena tidak menimbulkan campur tangan dari pihak 

luar dalam pengambilan keputusan internal, pun juga dengan kreditur tidak 

memiliki hak suara untuk mempengaruhi kebijakan manajer. Selain itu, 

biaya penerbitan utang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya 

penerbitan saham. Pendanaan utang juga tidak mengharuskan perusahaan 

berbagi keuntungan atau deviden dengan pihak lain. Kewajiban yang 

timbul karena pendanaan utang hanya sebatas beban bunga dan pelunasan 

utang. 

3. Jika pendanaan eksternal dari utang tidak mencukupi kemudian penerbitan 

saham baru menjadi alternatif terakhir, sebab penerbitan saham baru 

merupakan sinyal bagi pemegang saham dan calon investor tentang 

kondisi perusahaan saat sekarang dan prospek mendatang. Perushaan juga 

berkewajiban dalam keterbukaan informasi bagi investor dan calon 

inverstor serta menanggung biaya penerbitan saham yang dinilai lebih 

mahal dari biaya penerbitan utang 

Secara garis besar dari teori pecking order menyatakan bahwa perusahaan 

dapat cenderung menggunakan internal equity terlebih dahulu, dan apábila 

memerlukan external fund, maka perusahaan dapat mengeluarkan debt sebelum 

menggunakan external equity sebagai alternatif terakhir. Teori ini juga 

menjelaskan mengapa perusahaan yang profitable umumnya menggunakan utang 

dalam jumlah yang sedikit. Hal tersebut dikarenakan pendanaan utang memiliki 

risiko yang cukup tinggi, yakni kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan atau 

financial distress karena ketidakmampuan perusahaan dalam membayar beban 

bunga yang tinggi sehingga resiko terjadinya kebangkrutan juga meningkat. 
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2.4 Teori Trade-off 

 Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Modigliani dan Miller pada tahun 

1963 dalam penelitiannya yang berjudul “Corporate Income Taxes and the Cost of 

Capital: A Correction”. Penelitian tersebut mempertimbangkan pajak perseroan 

sehingga dengan penambahan utang maka dapat mendapatkan manfaat dari 

penghematan pajak (Modigliani & Miller, 1963). 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Modigliani dan Miller pada tahun 1663 

tersebut melahirkan model yang dikenal dengan Model MM 2. Model tersebut 

menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

karena elemen biaya bunga dari utang dapat mengurangi pajak perusahaan. Model 

MM 2 merupakan koreksi dari penelitian sebelumnya oleh Modigliani dan Miller 

pada tahun 1958 yang berjudul “The Cost of Capital, Corporation Finance and 

the Theory of Investment”. Penelitian Modigliani dan Miller pada tahun 1958 

menghasilkan kesimpulan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan (Modigliani & Miller, 1958).  

Menurut Brigham dan Houston (2011), trade off theory adalah teori struktur 

modal yang menyatakan bahwa perusahaan menukar manfaat pajak yang timbul 

dari pendanaan utang dengan potensi kebangkrutan akibat biaya bunga. Teori 

trade-off juga menjelaskan bahwa perusahaan dapat menentukan tingkat utang 

yang optimal dengan mempertimbangkan biaya yang timbul serta manfaat yang 

didapat dari pendanaan utang (Fama & French, 2002). 

Utang dapat memicu adanya kewajiban perusahaan untuk membayar beban 

bunga setiap periode. Beban bunga adalah salah satu item pengurang laba kena 

pajak atau lebih dikenal dengan deductible expenses. Semakin tinggi beban bunga 

perusahaan akibat utang maka jumlah laba kena pajak dapat semakin rendah. Oleh 

karena laba yang berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak ini jumlahnya lebih 

rendah akibat manfaat dari beban bunga, maka jumlah pajak yang harus 

dibayarkan oleh perusahaan pun menjadi lebih rendah. Dengan demikian, laba 

bersih yang diperoleh perusahaan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, apabila 

perusahaan tidak melakukan pendanaan dari utang, maka perusahaan tidak 

memiliki beban bunga yang berfungsi sebagai tax shield. Hal tersebut 



19 

 

 

 

mengakibatkan perusahaan dapat membayar beban pajak dengan jumlah yang 

sangat besar, sehingga mengurangi laba perusahaan secara signifikan. 

Berdasarkan pertimbangan trade-off theory tersebut, pendanaan melalui 

utang memiliki manfaat yang lebih besar daripada biayanya. Dengan demikian, 

perusahaan dengan tingkat utang yang lebih tinggi dapat menghasilkan kinerja 

yang lebih tinggi pula. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang mengawali tentang pengujian hubungan antara tingkat utang 

dan kinerja perusahaan adalah Modigliani dan Miller pada tahun 1958 yang pada 

akhirnya dikenal dengan teori MM tanpa pajak. Melalui teori tersebut Modigliani 

dan Miller berpendapat bahwa struktur modal tidak memengaruhi nilai 

perusahaan. Berdasarkan teori tersebut, nilai perusahaan masih diproksikan 

dengan aset perusahaan saja. Penelitian ini juga berdasarkan pada asumsi pasar 

modal sempurna yang tidak ada di dunia nyata. Kemudian pada tahun 1963, 

Modigliani dan Miller melakukan koreksi melalui penelitiannya yang berjudul 

Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. Dalam penelitian 

tersebut kemudian mempertimbangkan adanya pajak sehingga tingkat utang 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan karena adanya tax shield. 

Penelitian yang kedua oleh Modigliani dan Miller ini kemudian dikenal dengan 

Teori MM-2. 

Struktur modal perusahaan dapat dijelaskan oleh dua teori dominan yakni, 

teori trade-off dan pecking order. Menurut teori trade-off, struktur modal yang 

optimal dapat ditentukan dengan menyeimbangkan manfaat dan biaya yang terkait 

dengan pembiayaan utang. Manfaat hutang termasuk perisai pajak (tax shield) 

yang menyebabkan adanya pengurangan oleh biaya bunga dari pendapatan 

sebelum pajak perusahaan (Modigliani dan Miller, 1963). Di sisi lain, pembiayaan 

utang mempengaruhi arus kas dalam hal bunga periodik dan pokok pinjaman, dan 

meningkatkan kemungkinan terburuk yaitu kebangkrutan perusahaan karena 

ketidak mampuan membayar kewajiban tersebut. Dengan demikian, menurut teori 

trade-off, perusahaan yang lebih menguntungkan memiliki pendapatan yang lebih 

tinggi untuk dilindungi dan karenanya harus meminjam lebih banyak untuk 



20 

 

 

 

mengambil keuntungan pajak (yaitu meningkatkan leverage). Akibatnya, 

hubungan positif dapat diharapkan antara tingkat utang dan kinerja perusahaan 

(profitabilitas). Sejumlah penelitian memberikan bukti empiris mendukung 

hubungan positif antara tingkat utang dan kinerja perusahaan (Taub,1975; Roden 

dan Lewellen, 1995; Berger dan Bonaccorsi di Patti, 2006; Kyereboah dan 

Coleman, 2007). 

Teori kedua struktur modal adalah teori pecking order yang dikembangkan 

oleh Myers (1984) dan Myers dan Majluf (1984). Teori ini menunjukkan adanya 

asimetri informasi antara manajer dan investor atau calon investor tentang peluang 

investasi perusahaan. asimetri informasi adalah suatu kondisi di mana ada 

ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai 

penyedia informasi (prepaper) dengan pihak pemegang saham dan stakeholder 

pada umumnya sebagai pengguna informasi (user). Selain itu, perusahaan juga 

berkewajiban untuk keterbukaan informasi publik serta memberikan sebagian 

sahamnya kepada investor. Jadi, manajer dapat lebih suka pembiayaan dengan 

sumber internal (yaitu laba ditahan) terlebih dahulu, jika sumber ini tidak cukup 

kemudian manajer mencari sumber eksternal dari utang sebagai pilihan yang 

kedua dan ekuitas sebagai pilihan yang terakhir. Dengan demikian, menurut teori 

pecking order perusahaan yang menguntungkan dapat menghasilkan pendapatan 

tinggi untuk dipertahankan (laba ditahan) dan diharapkan menggunakan lebih 

sedikit hutang dalam struktur modal mereka. Akibatnya, terdapat hubungan 

negatif antara tingkat hutang dan kinerja perusahaan (profitabilitas). Sejumlah 

penelitian memberikan bukti empiris yang mendukung hubungan negatif ini 

antara tingkat hutang dan kinerja atau profitabilitas perusahaan (Fama and French, 

2002; Majumdar & Chhibber, 1999; Gleason, Knowles, dan Mathur, 2000; 

Yazdanfar & Ohman, 2015) 

Penelitian lain juga meguji pengaruh tingkat utang terhadap kinerja 

perusahaan secara terpisah antara utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan 

total utang. Menurut Abor (2005), rasio utang jangka pendek dan rasio total utang 

berpengaruh positif terhadap ROE, sementara rasio utang jangka panjang 

berpengaruh negatif terhadap ROE. Pada tahun 2007, Abor kembali melakukan 

penelitian tentang hubungan antara struktur modal dan kinerja pada perusahaan 
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skala kecil dan menengah di Ghana dan Afrika Selatan. Penelitian tersebut 

berjudul Debt policy and performance of SMEs: Evidence from Ghanaian and 

South African firms. Hasil pengujian pengaruh tingkat utang terhadap Gross Profit 

Margin (GPM) menyatakan bahwa utang jangka pendek, total utang, dan utang 

dagang berpengaruh negatif terhadap GPM, sedangkan utang jangka panjang 

berpengaruh positif terhadap GPM. Pengujian pengaruh tingkat utang terhadap 

ROA di Ghana menyatakan bahwa utang jangka pendek, utang jangka panjang, 

total utang, dan utang dagang berpengaruh negatif terhadap ROA. Pengujian 

pengaruh tingkat utang terhadap ROA menyatakan bahwa utang jangka pendek 

dan utang dagang berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan utang jangka 

panjang dan total utang berpengaruh negatif terhadap ROA. Pengujian terakhir, 

pengaruh tingkat utang terhadap Market to Book Value (MBV) di Afrika Selatan 

menunjukkan bahwa utang jangka pendek dan utang dagang berpengaruh positif 

terhadap MBV, sedangkan utang jangka panjang dan total utang berpengaruh 

negatif terhadap MBV. 

Adapun penelitian yang serupa dilakukan Ebaid pada tahun 2009 di Mesir. 

Penelitian tersebut juga meguji pengaruh tingkat utang terhadap kinerja 

perusahaan secara terpisah antara utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan 

total utang. Adapun ROA, ROE, dan Gross Profit Margin (GPM) sebagai proksi 

kinerja perusahaan. Temuan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa struktur 

modal (utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan total utang) hampir tidak 

ada pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan (Ebaid, 2009). 

 

2.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan pembahasan teori 

struktur modal di subbab landasan teori, yaitu teori trade-off dan teori pecking 

order. Penelitian ini dilakukan dengan tiga model, mengacu pada penelitian Ebaid 

(2009). Model pertama yakni untuk menguji pengaruh tingkat utang jangka 

pendek terhadap kinerja perusahaan, model kedua untuk menguji pengaruh tingkat 

utang jangka panjang terhadap kinerja perusahaan, dan terakhir model ketiga 

untuk menguji pengaruh tingkat total utang terhadap kinerja perusahaan. 
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Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini dapat disesuaikan dengan ketiga 

model yang digunakan. 

 

2.6.1 Pengaruh Tingkat Utang Jangka Pendek Terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Kewajiban jangka pendek atau utang jangka pendek sering disebut juga 

dengan utang lancar. Utang lancar merupakan kewajiban yang diharapkan dapat 

dilunasi dalam waktu yang relatif pendek, biasanya satu tahun. Utang jangka 

pendek umumnya digunakan untuk mendanai aset lancar dan memerlukan 

penggunaan aset lancar atau dengan menciptakan utang jangka pendek baru dalam 

pelunasannya. Perbandingan antara asset lancar dengan utang lancar disebut juga 

dengan rasio lancar (Sugiono & Untung, 2016). Rasio lancar merupakan tolak 

ukut yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi 

kewajiban jangka pendeknya. Apabila kewajiban jangka pendek perusahaan lebih 

besar dari asset lancarnya, maka kemampuan perusahaan untuk melunasi 

kewajiban jangka pendeknya dalam kondisi mengkhawatirkan, hal tersebut secara 

tidak langsung juga dapat berimbas kepada kemampuan melunasi kewajiban 

jangka panjangnya, serta kelangsungan hidup perusahaan pun diragukan.  

Teori struktur modal memiliki beberapa pandangan yang bertolak belakang 

mengenai pengaruh tingkat utang terhadap kinerja perusahaan. Teori trade off 

menjelaskan bahwa tingkat utang berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. Pendanaan dari utang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas 

produksi perusahaan dan dapat memberikan manfaat penghematan pajak. 

Sebaliknya, teori pecking order menjelaskan bahwa tingkat utang berpengaruh 

negatif terhadap kinerja perusahaan karena risiko yang dibawanya.  

Penelitian Ebaid (2009) menyatakan bahwa tingkat utang jangka pendek 

berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Lain halnya dengan Abor 

(2005) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat utang 

jangka pendek terhadap kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan karena beban 

bunga untuk utang jangka pendek relatif kecil sehingga tidak terlalu membebani 

perusahaan. Dari uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut:  
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H1: Tingkat utang jangka pendek berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

2.6.2 Pengaruh Tingkat Utang Jangka Panjang Terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar dan 

dilunasi dalam jangka waktu yang lama, bisa mencapai lebih dari satu tahun 

pelunasannya. Pelunasan utang jangka panjang dilakukan dengan menggunakan 

dana yang berasal dari aktiva tidak lancar. Oleh sebab itu, utang jangka panjang 

disebut juga dengan utang tidak lancar. Adapun contoh utang tidak lancar meliputi 

kredit jangka panjang, utang obligasi, utang hipotik, utang wesel, atau utang sewa. 

Utang jangka panjang umumnya digunakan untuk membiayai aset tetap atau 

aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar adalah seluruh kekayaan perusahaan yang 

umumnya memiliki nilai waktu ekonomis yang cukup lama atau bersifat 

permanen sehingga dapat dimanfaatkan selama lebih dari satu tahun. Pembiayaan 

utang jangka panjang untuk asset tetap contohnya seperti pengadaan gedung, 

mesin, dan peralatan.  

Utang jangka panjang memiliki manfaat serta risiko yang lebih besar 

dibandingkan dengan utang jangka pendek. Waktu jatuh tempo pelunasan yang 

panjang memberikan kelonggaran bagi perusahaan. Kelonggaran tersebut 

merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dengan menggunakan sumber dana 

yang telah didapat untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Oleh sebab itu 

utang jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Namun di sisi lain, 

utang jangka panjang juga memiliki tingkat bunga yang relatif lebih tinggi. 

Tingkat bunga yang tinggi ini lah yang dapat mengakibatkan perusahaan 

mengalami kesulitan dalam pelunasannya. Jika perusahaan mengalami kesulitan, 

maka dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan atau 

financial distress. Apabila terjadi terus-menerus, hal ini dapat membuat 

perusahaan bangkrut akibat ketidakmampuan membayar utang.  

Penelitian yang dilakukan oleh Abor (2005) menunjukkan bahwa tingkat 

utang jangka panjang berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini 

disebabkan karena beban bunga untuk utang jangka panjang relatif tinggi 
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sehingga menjadi beban bagi perusahaan, sehingga berdampak pada penurunan 

kinerja perusahaan. Sementara itu, Abor (2007) menunjukkan bahwa tingkat 

utang jangka panjang berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang 

diukur dengan Gross Profit Margin (GPM). Hal ini dikarenakan utang jangka 

panjang dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan, hingga pada akhirnya 

perusahaan dapat meningkatkan labanya dari penjualan tersebut. Dari uraian 

tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:  

H2: Tingkat utang jangka panjang berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

2.6.3 Pengaruh Tingkat Total Utang Terhadap Kinerja Perusahaan 

Total kewajiban adalah jumlah keseluruhan kewajiban, yakni kewajiban 

jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan. 

Didalam PSAK Nomor 21, tertuang apabila pada awal transaksi penyerahan suatu 

instrumen keuangan mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang 

tunai atau sejenisnya di masa depan, maka instrumen keuangan tersebut 

digolongkan sebagai kewajiban. Perusahaan dengan dana internal yang terbatas 

dapat melakukan pendanaan dari utang untuk menambah kapasitas produksinya, 

oleh sebab itu dapat menghasilkan laba yang lebih besar.  

Utang menuntut perusahaan untuk melakukan pembayaran dan pelunasan di 

masa depan. Semakin besar proporsi utang pada struktur modal suatu perusahaan, 

maka makin tinggi beban tetap dan komitmen pembayaran kembali oleh 

perusahaan. Terdapat kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar bunga 

dan pokok pinjaman saat jatuh tempo atau dikenal dengan gagal bayar (default) 

juga turut meningkat.  

Berdasarkan penelitian oleh Abor (2005) menunjukkan bahwa tingkat total 

utang berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sama halnya dengan 

Modigliani dan Miller, 1963; Roden dan Lewellen, 1995; serta Kyreboah dan 

Coleman mendokumentasikan pengaruh positif tingkat utang terhadap kinerja 

perusahaan. Namun menurut Majumdar dan Chibber, 1999; Gleason et al., 2000; 

Zeitun & Tian, 2007; serta Yazdanfar dan Ohman, 2014 mendokumentasikan 
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pengaruh negatif tingkat utang terhadap kinerja perusahaan. Dari uraian tersebut, 

maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:  

H3: Tingkat total utang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

 

2.7  Kerangka Konseptual 

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh struktur 

modal terhadap kinerja perusahaan yang kontradiktif, maka penelitian ini perlu 

dikaji dan diuji kembali mengenai hubungan antara struktur modal dan kinerja 

perusahaan. Struktur modal sebagai variabel independen dalam penelitian ini 

diukur dengan tingkat utang perusahaan. Tingkat utang perusahaan yang diukur 

dalam penelitian ini meliputi rasio utang jangka pendek terhadap total aset (Short-

term Debt / STD), rasio utang jangka panjang terhadap total aset (Long-term Debt 

/ LTD), dan rasio total utang terhadap total aset (Total Debt / TTD). Sementara 

itu, kinerja perusahaan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini diukur 

dengan Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). Penelitian ini juga 

menyertakan dua variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan (SIZE) dan umur 

perusahaan (AGE).  

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasi kausal. Penelitian korelasi 

kausal bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Penelitian ini 

membahas mengenai pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan sektor 

properti, real estate dan konstruksi bangunan di Indonesia. 

 

3.2  Jenis Dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

berupa angka-angka dalam laporan keuangan perusahan-perusahaan yang 

terdaftar di BEI. Laporan keuangan perusahaan dapat diperoleh dari situs Bursa 

Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Selain itu, digunakan data pendukung dari 

fact book dan ringkasan kinerja perusahaan, yang juga dapat diunduh pada situs 

BEI seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 

 

3.3  Populasi Dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan properti, real estate, dan 

konstruksi bangunan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

pengamatan 2014 hingga 2018 sejumlah 74 perusahaan. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling pada tabel 3.1 yang 

bertujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. 
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Tabel 3. 1 Purposive Sampling 

 

 

3.4  Definisi Operasional Variabel 

Terdapat tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya 

adalah variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Dalam 

subbab ini dapat dijelaskan variabel apa saja yang digunakan dalam penelitian, 

berikut cara pengukurannya. 

 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan. Dalam 

penelitian ini, kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas. 

Rasio yang digunakan yakni ROA dan ROE sebagai proksi kinerja perusahaan 

yang berbasis akuntansi (accounting performance). Profitabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Laba yang 

dimaksudkan sebagai dasar pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini adalah 

laba bersih setelah bunga dan pajak. Hal ini dimaksudkan untuk 

mempertimbangkan manfaat dan biaya pendanaan utang yang berkaitan dengan 

beban bunga dan beban pajak. Profitabilitas diukur berdasarkan pada 

hubungannya dengan investasi. Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diukur 

dengan dua alat ukur kinerja berbasis akuntansi yang umum digunakan, antara 

lain: 

 

 

No JumlahKriteria

Perusahaan properti, real estat dan konstruksi bangunan yang menyajikan 

informasi yang lengkap dan dibutuhkan sekaligus menjadi sampel penelitian 

sebanyak

7 255

Waktu pengamatan (T Observasi) sebanyak 5 tahun yakni 2014 hingga 2018. Total unit 

observasi dalam data panel adalah N Observasi X T Observasi. 

Perusahaan properti, real estat dan konstruksi bangunan yang menyajikan 

laporan keuangan secara konsistendan tidak memiliki ekuitas negatif selama 

tahun pengamatan 2014-2018 (N Observasi).

5 51

6

3

4

Perusahaan properti, real estat dan konstruksi bangunan yang menyajikan 

laporan keuangan secara konsisten dengan periode tahun 2014-2018.

Perusahaan yang memiliki ekuitas negatif selama tahun pengamatan 2014 

hingga 2018 (1 perusahaan).

52

-1

Data Perusahaan properti, real estat dan konstruksi bangunan yang listed di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 (74 Perusahaan).
74

Data Perusahaan properti, real estat dan konstruksi bangunan yang belum 

listed di Bursa Efek Indonesia pada perioder 2014 (22 Perusahaan).

1

2 -22
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1. Return on Asset (ROA) 

Dalam penelitian oleh Fosu (2013), kinerja perusahaan diukur 

dengan pendekatan berbasis akuntansi (accounting performance) 

yakni Retrun on Asset (ROA). Return On Assets merupakan rasio yang 

menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan perusahaan 

(Kasmir, 2014). ROA juga merupakan perbandingan antara laba 

bersih dengan total aktiva perusahaan, yang mengukur tingkat 

pengembalian investasi total (Husnan, 1992). 

ROA juga sering disebut dengan Return on Investment (ROI). 

ROA dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

2. Return on Equity (ROE) 

Perbandingan antara laba bersih dan modal sendiri (ekuitas) 

yang menggambarkan tingkat keuntungan dari investasi pemilik 

modal (Husnan, 1992). ROE disebut juga Return on Net Worth. ROE 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 

3.4.2 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur modal perusahaan. 

Struktur modal diukur dengan rasio utang. Rasio utang mengukur persentase 

penggunaan dana yang berasal dari kreditur (Husnan, 1992). Sama seperti literatur 

sebelumnya (Abor, 2005; Abor, 2007; dan Ebaid, 2009), rasio utang 

dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu:  

1. Short-term Debt (STD)  

STD menunjukkan perbandingan antara utang jangka pendek 

dengan total aset perusahaan. STD diukur dengan rumus sebagai 

berikut:  

𝑆𝑇𝐷 =
𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
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2. Long-term Debt (LTD) 

LTD menunjukkan perbandingan antara utang jangka panjang 

dengan total aset perusahaan. LTD diukur dengan rumus sebagai 

berikut:  

𝐿𝑇𝐷 =
𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

3. Total Debt (TTD)  

TTD menunjukkan perbandingan antara total utang dengan total 

aset perusahaan. TTD diukur dengan rumus sebagai berikut:  

𝑇𝑇𝐷 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

 

3.4.3 Variabel Kontrol 

Menurut Rahmawati (2015), bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan 

yang positif dengan kinerja perusahaan yang dinyatakan dengan total aktiva, maka 

semakin besar total aktiva perusahaan dapat semakin besar pula ukuran 

perusahaan.  

Mengingat nilai aktiva perusahaan yang besar, maka dalam proses 

penghitungan, nilai total aktiva dihitung dalam jutaan rupiah serta 

ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (Ln). Secara matematis 

dapat diformulasikan sebagai berikut:  

𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑆𝑖𝑧𝑒 =  𝐿𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 

Dalam jurnal penelitian Ohman (2015), umur perusahaan dihitung dari 

berdirinya suatu perusahaan. Perusahaan yang telah lama berdiri dapat banyak 

mendapatkan manfaat seperti pengelaman, reputasi, hingga kesempatan untuk 

leading dalam sektornya. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data melalui sumber data sekunder adalah 

dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

ditujukan langsung kepada subjek penelitian, serta dokumen yang diteliti dapat 

berbagai jenis. Data dalam penelitian ini bersumber dari website Bursa Efek 

Indonesia. Adapun bentuk data yang didapat adalah laporan keuangan perusahaan 
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sektor properti, real estat dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

3.6 Metode Analisis 

Terdapat tiga langkah analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis 

pada penelitian ini. Pertama, dilakukan analisis statistik deskriptif. Berikutnya, 

dilakukan uji asumsi klasik. Terakhir adalah analisis regresi berganda data panel. 

Analisis regresi data panel adalah analisis regresi dengan struktur data yang 

merupakan data panel. Regresi Data Panel adalah gabungan antara data cross 

section dan data time series, dimana unit cross section yang sama diukur pada 

waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari 

beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. 

 

3.6.1 Teknik Analisis Data 

Tujuan metode analisis data untuk mengetahui apakah variabel independen 

dapat memengaruhi variabel dependen secara signifikan Pengujian Analisis 

Regresi dengan Data Panel digunakan sebagai metode analisis dalam penelitian 

ini. Penelitian ini menggunakan persamaan regresi dengan 3 model, yakni: 

 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑆𝑇𝐷𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 (1) 

 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐿𝑇𝐷𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 (2) 

 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑇𝑇𝐷𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 (3) 

  Dimana: 

 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡 adalah kinerja dari perusahaan i periode waktu t 

 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 adalah ROA dari perusahaan i periode waktu t 

 𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡 adalah ROE dari perusahaan i periode waktu t 

 𝛼 = nilai konstanta 

 𝛽 = koefisien regresi 

 𝑆𝑇𝐷𝐴𝑖𝑡  adalah leverage (Short term Debt to Total Assets) dari 

 perusahaan i periode waktu t 

 𝐿𝑇𝐷𝐴𝑖𝑡  adalah leverage (Long term Debt to Total Assets) dari 

 perusahaan i periode waktu t 
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 𝑇𝑇𝐷𝐴𝑖𝑡  adalah leverage (Total Debt to Total Assets) dari 

 perusahaan i periode waktu t 

 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡  adalah ukuran dari perusahaan i periode waktu t 

 𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 adalah umur dari perusahaan i periode waktu t 

 𝑒𝑖𝑡 adalah error dari perusahaan i periode waktu t 

 

3.6.2 Tahapan Analisis Regresi Data Panel 

Menurut Gujarati dan Porter (2009) serta Ariefianto M. D. (2012), tahapan 

analisis regresi untuk data panel ialah: 

1. Estimasi Model Regresi Data Panel 

Model persamaan data panel yang merupakan gabungan dari 

data cross section dan data time series adalah sebagai berikut: 

Yit = α + β1X1it + β2X2it + … + βnXnit + eit 

dimana: 

Yit            = variabel terikat (dependent) 

Xit            = variabel bebas (independent) 

i               = entitas ke-i 

t               = periode ke-t 

Persamaan tersebut merupakan model regresi linier berganda 

dari beberapa variabel independen dan satu variabel dependen. 

Estimasi model regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi 

parameter model regresi yaitu nilai konstanta (α) dan koefisien 

regresi (βi). Konstanta biasa disebut dengan intersep dan koefisien 

regresi biasa disebut dengan slope. Regresi data panel memiliki 

tujuan yang sama dengan regresi linier berganda, yaitu memprediksi 

nilai intersep dan slope. Penggunaan data panel dalam regresi akan 

menghasilkan intersep dan slope yang berbeda pada setiap entitas 

atau perusahaan dan setiap periode waktu. Model regresi data panel 

yang akan diestimasi membutuhkan asumsi terhadap intersep, slope 

dan variabel gangguannya. Menurut Widarjono (2007) ada beberapa 

kemungkinan yang akan muncul atas adanya asumsi terhadap 

intersep, slope dan variabel gangguannya. 
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A. Diasumsikan intersep dan slope adalah tetap sepanjang 

periode waktu dan seluruh entitas/perusahaan. 

Perbedaan intersep dan slope dijelaskan oleh variabel 

gangguan (residual). 

B. Diasumsikan slope adalah tetap tetapi intersep berbeda 

antar entitas/perusahaan. 

C. Diasumsikan slope tetap tetapi intersep berbeda baik 

antar waktu maupun antar individu. 

D. Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar individu. 

E. Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar waktu 

dan antar individu. 

Dari berbagai kemungkinan yang disebutkan di atas muncullah 

berbagai kemungkinan model atau teknik yang dapat dilakukan oleh 

regresi data panel. Dalam banyak literatur hanya asumsi pertama 

sampai ketiga saja yang sering menjadi acuan dalam pembentukan 

model regresi data panel. 

Menurut Widarjono (2007, 251), untuk mengestimasi 

parameter model dengan data panel, terdapat tiga teknik (model) 

yang sering ditawarkan, yaitu: 

A. Model Common Effect 

Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk 

mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan 

mengkombinasikan data cross section dan time series sebagai 

satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan 

entitas (individu). Dimana pendekatan yang sering dipakai 

adalah metode Ordinary Least Square (OLS). Model 

Commen Effect mengabaikan adanya perbedaan dimensi 

individu maupun waktu atau dengan kata lain perilaku data 

antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. 

B. Model Efek Tetap (Fixed Effect) 

Pendekatan model Fixed Effect mengasumsikan bahwa 

intersep dari setiap individu adalah berbeda sedangkan slope 
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antar individu adalah tetap (sama). Teknik ini menggunakan 

variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan 

intersep antar individu. 

C. Model Efek Random (Random Effect) 

Pendekatan yang dipakai dalam Random Effect 

mengasumsikan setiap perusahaan mempunyai perbedaan 

intersep, yang mana intersep tersebut adalah variabel random 

atau stokastik. Model ini sangat berguna jika individu 

(entitas) yang diambil sebagai sampel adalah dipilih secara 

random dan merupakan wakil populasi. Teknik ini juga 

memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi 

sepanjang cross section dan time series. 

2. Pemilihan Model (Teknik Estimasi) Regresi Data Panel 

Pada dasarnya ketiga teknik (model) estimasi data panel dapat 

dipilih sesuai dengan keadaan penelitian, dilihat dari jumlah individu 

bank dan variabel penelitiannya. Namun demikian, ada beberapa 

cara yang dapat digunakan untuk menentukan teknik mana yang 

paling tepat dalam mengestimasi parameter data panel. Menurut 

Widarjono (2007), ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi data 

panel. Pertama, uji statistik F digunakan untuk memilih antara 

metode Commom Effect atau metode Fixed Effect. Kedua, uji 

Hausman yang digunakan untuk memilih antara metode Fixed Effect 

atau metode Random Effect. Ketiga, uji Lagrange Multiplier (LM) 

digunakan untuk memilih antara metode Commom Effect atau 

metode Random Effect. 

Menurut, Nachrowi (2006, 318), pemilihan metode Fixed 

Effect atau metode Random Effect dapat dilakukan dengan 

pertimbangan tujuan analisis, atau ada pula kemungkinan data yang 

digunakan sebagai dasar pembuatan model, hanya dapat diolah oleh 

salah satu metode saja akibat berbagai persoalan teknis matematis 

yang melandasi perhitungan. Dalam software Eviews, metode 

Random Effect hanya dapat digunakan dalam kondisi jumlah 
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individu bank lebih besar dibanding jumlah koefisien termasuk 

intersep. Selain itu, menurut beberapa ahli Ekonometri dikatakan 

bahwa, jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (t) 

lebih besar dibandingkan jumlah individu (i), maka disarankan 

menggunakan metode Fixed Effect. Sedangkan jika data panel yang 

dimiliki mempunyai jumlah waktu (t) lebih kecil dibandingkan 

jumlah individu (i), maka disarankan menggunakan metode Random 

Effect. 

3. Pengujian Asumsi Klasik (Multikolinieritas dan Heteroskedastisitas) 

Regresi data panel memberikan alternatif model, Common 

Effect, Fixed Effect dan Random Effect. Model Common Effect dan 

Fixed Effect menggunakan pendekatan Ordinary Least Squared 

(OLS) dalam teknik estimasinya, sedangkan Random Effect 

menggunakan Generalized Least Squares (GLS) sebagai teknik 

estimasinya. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier 

dengan pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) meliputi uji 

Linieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan 

Normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji asumsi klasik harus 

dilakukan pada setiap model regresi linier dengan pendekatan OLS. 

Uji linieritas hampir tidak dilakukan pada setiap model regresi 

linier. Karena sudah diasumsikan bahwa model bersifat linier. 

Kalaupun harus dilakukan semata-mata untuk melihat sejauh mana 

tingkat linieritasnya. 

Autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Pengujian 

autokorelasi pada data yang tidak bersifat time series akan sia-sia 

semata atau tidaklah berarti. 

Multikolinieritas perlu dilakukan pada saat regresi linier 

menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas 

hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinieritas. 
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Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data cross section, 

dimana data panel lebih dekat ke ciri data cross section 

dibandingkan time series. 

Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE 

(Best Linier Unbias Estimator) dan beberapa pendapat tidak 

mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi. 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

regresi data panel, tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada 

metode OLS dipakai, hanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas 

saja yang diperlukan. 

4. Uji Kelayakan (Goodness of Fit) Model Regresi Data Panel 

Menurut Nachrowi (2006), uji hipotesis berguna untuk 

menguji signifikansi koefisien regresi yang didapat. Artinya, 

koefisien regresi yang didapat secara statistik tidak sama dengan nol, 

karena jika sama dengan nol maka dapat dikatakan bahwa tidak 

cukup bukti untuk menyatakan variabel bebas mempunyai pengaruh 

terhadap variabel terikatnya. Untuk kepentingan tersebut, maka 

semua koefisien regresi harus diuji. Ada dua jenis uji hipotesis 

terhadap koefisien regresi yang dapat dilakukan, yaitu: 

A. Uji-F 

Uji-F diperuntukkan guna melakukan uji hipotesis koefisien 

(slope) regresi secara bersamaan, dengan kata lain digunakan 

untuk memastikan bahwa model yang dipilih layak atau tidak 

untuk mengintepretasikan pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

B. Uji-t 

Jika Uji-F dipergunakan untuk menguji koefisien regresi 

secara bersamaaan, maka Uji-t digunakan untuk menguji 

koefisien regresi secara individu. Pengujian dilakukan 

terhadap koefisien regresi populasi, apakah sama dengan nol, 

yang berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat, atau tidak sama dengan 
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nol, yang berarti variabel bebas mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 

Koefisien Determinasi (Goodness of Fit) dinotasikan dengan 

R-squares yang merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, 

karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi 

yang terestimasi. Nilai Koefisien Determinasi mencerminkan 

seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh 

variabel bebasnya. Bila nilai Koefisien Determinasi sama dengan 0, 

artinya variasi dari variabel terikat tidak dapat diterangkan oleh 

variabel-variabel bebasnya sama sekali. Sementara bila nilai 

Koefisien Determinasi sama dengan 1, artinya variasi variabel terikat 

secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel-variabel 

bebasnya. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan 

regresi ditentukan oleh R-squares-nya yang mempunyai nilai antara 

nol dan satu. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini ditekankan pada pengujian pengaruh sruktur modal 

terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk menguji seberapa besar 

pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Adapun objek dari 

penelitian ini adalah perusahaan properti, real estat dan konstruksi bangunan di 

Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian. 

Peneliti menggunakan metode purposive sampling untuk mendapatkan sample 

yang sesuai dengan kriteria penelitian. Berikut ini adalah kriteria purposive 

sampling yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan sample penelitian: 

1. Perusahaan properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang listed di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 

2. Perusahaan properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang yang 

menyajikan laporan keuangan secara konsisten dengan periode tahun 2014 

– 2018 

3. Perusahaan properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang tidak 

memiliki ekuitas negatif selama tahun pengamatan 2014 hingga 2018 

Dari kriteria diatas, maka terpilihlah 51 perusahaan properti, real estat, dan 

konstruksi bangunan yang memenuhi kriteria dan dijadikan sample pada 

penelitian ini. Kemudian perlu ditambahkan dalam penelitian ini ditentukan 

periode pengamatan 5 tahun dari tahun 2014-2018 dengan 51 perusahaan properti, 

real estat, dan konstruksi bangunan di Indonesia yang terpilih. Dengan demikian 

sample penelitian ditentukan sebanyak 255 sample. 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data 

sekunder yakni Laporan Keuangan tiap perusahaan yang dapat dilihat secara 

terbuka di website resmi Bursa Efek Indonesia (idx.co.id). Data tersebut 

kemudian diolah sehingga menghasilkan beberapa rasio keuangan yang dapat 

digunakan sebagai variable dalam penelitian ini. 
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4.2 Statistik Deskriptif 

 

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif 

 

 

Berdasarkan tabel 4.1 statistik deskriptif pada kolom pertama dapat dilihat 

bahwa selama periode pengamatan variabel dependen ROA yang merupakan hasil 

dari laba bersih dibagi dengan total aset yang menunjukan nilai rata-rata sebesar 

4.16996. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan properti, real estat, dan 

konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menjadi 

sample memiliki kemampuan untuk mengelola aset untuk menghasilkan 

keuntungan sebesar 4.16996 % dari aset yang dimilikinya. 

Berdasarkan tabel 4.1 pada kolom kedua dapat dilihat bahwa selama periode 

pengamatan variabel dependen ROE yang merupakan hasil dari laba bersih dibagi 

dengan total ekuitas yang menunjukan nilai rata-rata sebesar 7.76153. Hal ini 

berarti bahwa rata-rata perusahaan properti, real estat, dan konstruksi bangunan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menjadi sample memiliki 

kemampuan dalam mengelola modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan 

sebesar 7.76153 % dari modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.  

Berdasarkan tabel 4.1 pada kolom ketiga dapat dilihat bahwa selama periode 

pengamatan variabel independen STD yang merupakan hasil dari liabilitas jangka 

pendek dibagi dengan total aset yang menunjukan nilai rata-rata sebesar 0.24894. 

Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan properti, real estat, dan konstruksi 

bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menjadi sample 

memiliki pembiayaan (pembelian) terhadap aktiva yang dimiliki menggunakan 

utang jangka pendek sebesar 0.24894 dari aset perusahaan tersebut.  

Berdasarkan tabel 4.1 pada kolom keempat dapat dilihat bahwa selama 

periode pengamatan variabel independen LTD yang merupakan hasil dari 

liabilitas jangka panjang dibagi dengan total aset yang menunjukan nilai rata-rata 

sebesar 0.16755. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan properti, real estat, 

ROA ROE STD LTD TTD SIZE AGE

 Mean 4.16996 7.76153 0.24894 0.16755 0.41649 15.33710 31.824580

 Maximum 32.50000 37.28000 0.82840 0.60980 0.84030 18.64000 65.391800

 Minimum -24.88000 -50.99000 0.01240 0.00080 0.02790 11.23000 8.589000

 Std. Dev. 5.7339 9.9355 0.1686 0.1302 0.1977 1.4477 11.640670

 Observations 255 255 255 255 255 255 255
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dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 

menjadi sample memiliki pembiayaan (pembelian) terhadap aktiva yang dimiliki 

menggunakan utang jangka panjang sebesar 0.16755 dari aset perusahaan 

tersebut.  

Berdasarkan tabel 4.1 pada kolom kelima dapat dilihat bahwa selama 

periode pengamatan variabel independen TTD yang merupakan hasil dari total 

liabilitas dibagi dengan total aset yang menunjukan nilai rata-rata sebesar 

0.41649. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan properti, real estat, dan 

konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menjadi 

sample memiliki pembiayaan (pembelian) terhadap aktiva yang dimiliki 

menggunakan utang sebesar 0.41649 dari aset perusahaan tersebut. 

 

4.3 Estimasi Model Regresi Data Panel 

Model persamaan data panel merupakan gabungan dari data cross section 

dan time series. Dalam penelitian ini terdapat tiga model persamaan yang dapat di 

uji, yakni: 

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑆𝑇𝐷𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 (1) 

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐿𝑇𝐷𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 (2) 

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑇𝑇𝐷𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 (3) 

 Dimana: 

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡 adalah kinerja dari perusahaan i periode waktu t 

 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 adalah ROA dari perusahaan i periode waktu t 

 𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡 adalah ROE dari perusahaan i periode waktu t 

𝛼 = nilai konstanta 

𝛽 = koefisien regresi 

𝑆𝑇𝐷𝐴𝑖𝑡  adalah leverage (Short term Debt to Total Assets) dari 

perusahaan i periode waktu t 

𝐿𝑇𝐷𝐴𝑖𝑡  adalah leverage (Long term Debt to Total Assets) dari 

perusahaan i periode waktu t 

𝑇𝑇𝐷𝐴𝑖𝑡  adalah leverage (Total Debt to Total Assets) dari perusahaan 

i periode waktu t 

𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡  adalah ukuran dari perusahaan i periode waktu t 
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𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 adalah umur dari perusahaan i periode waktu t 

𝑒𝑖𝑡 adalah error dari perusahaan i periode waktu t 

Terdapat tiga teknik (model) untuk mengestimasi parameter model regresi 

data panel yaitu, common effect model, fixed effect model, dan random effect 

model (Widarjono, 2007). Berikut ini adalah penjelasan tiap teknik untuk 

mengestimasi parameter model dengan data panel: 

1. Common Effect Model 

Model Commen Effect tidak memperhatikan adanya perbedaan dimensi 

individu maupun waktu atau dengan kata lain perilaku data antar individu 

sama dalam berbagai kurun waktu. 

2. Fixed Effect Model 

Pendekatan model Fixed Effect mengasumsikan bahwa konstanta atau 

intersep dari setiap individu adalah berbeda sedangkan koefisien regresi 

atau slope antar individu adalah sama. 

3. Random Effect Model 

Pendekatan dalam model Random Effect mengasumsikan bahwa setiap 

perusahaan mempunyai perbedaan konstanta (intersep), yang mana intersep 

tersebut adalah variabel random atau stokastik. Model ini berguna jika individu 

(entitas) yang diambil sebagai sampel adalah dipilih secara random dan 

merupakan wakil populasi. 

 

4.3.1 Pengaruh Short Term Debt Terhadap Return On Asset 

A. Pendekatan Model Common Effect 

Hasil regresi dengan pendekatan model common effect dapat dilihat pada 

Lampiran 3 Tabel L3.1. 

 

B. Pendekatan Model Fixed Effect 

Hasil regresi dengan pendekatan model fixed effect dapat dilihat pada 

Lampiran 3 Tabel L3.2. 
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C. Pendekatan Model Random Effect 

Hasil regresi dengan pendekatan model random effect dapat dilihat pada 

Lampiran 3 Tabel L3.3. 

 

4.3.2 Pengaruh Short Term Debt Terhadap Return On Equity 

A. Pendekatan Model Common Effect 

Hasil regresi dengan pendekatan model common effect dapat dilihat pada 

Lampiran 4 Tabel L4.1. 

 

B. Pendekatan Model Fixed Effect 

Hasil regresi dengan pendekatan model fixed effect dapat dilihat pada 

Lampiran 4 Tabel L4.2. 

 

C. Pendekatan Model Random Effect 

Hasil regresi dengan pendekatan model random effect dapat dilihat pada 

Lampiran 4 Tabel L4.3. 

 

4.3.3 Pengaruh Long Term Debt Terhadap Return On Asset 

A. Pendekatan Model Common Effect 

Hasil regresi dengan pendekatan model common effect dapat dilihat pada 

Lampiran 5 Tabel L5.1. 

 

B. Pendekatan Model Fixed Effect 

Hasil regresi dengan pendekatan model fixed effect dapat dilihat pada 

Lampiran 5 Tabel L5.2. 

 

C. Pendekatan Model Random Effect 

Hasil regresi dengan pendekatan model random effect dapat dilihat pada 

Lampiran 5 Tabel L5.3. 
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4.3.4 Pengaruh Long Term Debt Terhadap Return On Equity 

A. Pendekatan Model Common Effect 

Hasil regresi dengan pendekatan model common effect dapat dilihat pada 

Lampiran 6 Tabel L6.1. 

 

B. Pendekatan Model Fixed Effect 

Hasil regresi dengan pendekatan model fixed effect dapat dilihat pada 

Lampiran 6 Tabel L6.2. 

 

C. Pendekatan Model Random Effect 

Hasil regresi dengan pendekatan model random effect dapat dilihat pada 

Lampiran 6 Tabel L6.3. 

 

4.3.5 Pengaruh Total Debt Terhadap Return On Asset 

A. Pendekatan Model Common Effect 

Hasil regresi dengan pendekatan model common effect dapat dilihat pada 

Lampiran 7 Tabel L7.1. 

 

B. Pendekatan Model Fixed Effect 

Hasil regresi dengan pendekatan model fixed effect dapat dilihat pada 

Lampiran 7 Tabel L7.2. 

 

C. Pendekatan Model Random Effect 

Hasil regresi dengan pendekatan model random effect dapat dilihat pada 

Lampiran 7 Tabel L7.3. 

 

4.3.6 Pengaruh Total Debt Terhadap Return On Equity 

A. Pendekatan Model Common Effect 

Hasil regresi dengan pendekatan model common effect dapat dilihat pada 

Lampiran 8 Tabel L8.1. 
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B. Pendekatan Model Fixed Effect 

Hasil regresi dengan pendekatan model fixed effect dapat dilihat pada 

Lampiran 8 Tabel L8.2. 

 

C. Pendekatan Model Random Effect 

Hasil regresi dengan pendekatan model random effect dapat dilihat pada 

Lampiran 8 Tabel L8.3. 

 

4.4 Pemilihan Model (Teknik Estimasi) Regresi Data Panel 

Model regresi data panel kemudian harus dilakukan pengujian terlebih 

dahulu untuk memilih model regresi yang tepat digunakan dalam penelitian. 

Menurut Widarjono (2007), terdapat tiga uji untuk memilih teknik estimasi data 

panel, yakni: 

 Uji statistik F (Chow Test) 

Uji statistik F atau juga dikenal dengan uji Chow yang digunakan untuk 

memilih antara metode Commom Effect atau metode Fixed Effect. Adapun 

hipotesis dalam pengujian ini yaitu:  

 H0 : memilih menggunakan model estimasi Common Effect. 

 H1 : memilih menggunakan model estimasi Fixed Effect. 

Dalam menentukan model yang sesuai untuk digunakan maka dapat dilihat 

dari nilai probabilitasnya. Apabila nilai signifikansinya kurang dari 5% 

(signifikan) maka model estimasi yang dapat digunakan adalah fixed 

effect, namun jika nilai signifikansinya lebih dari 5% (tidak signifikan) 

maka model yang digunakan adalah model common effect. 

 Uji Hausman 

Pengujian ini dilakukan untuk memilih antara metode Fixed Effect atau 

metode Random Effect. Apabila nilai probabilitasnya signifikan maka 

model yang tepat untuk digunakan adalah fixed effect. Sebaliknya apabila 

nilai probabilitasnya tidak signifikan maka model yang tepat untuk 

digunakan adalah random effect. 

 Uji Lagrange Multiplier (LM) 
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Menurut Widarjono (2007), untuk mengetahui apakah model Random 

Effect lebih baik dari model Common Effect digunakan Lagrange 

Multiplier (LM). Uji Signifikansi Random Effect tersebut dikembangkan 

oleh Breusch-Pagan. Nilai residual dari metode Common Effect 

merupakan dasar dari pengujian ini.  

Apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis Chi-Squares maka 

model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Random Effect. 

Sebaliknya, apabila nilai LM hitung lebih kecil dari nilai kritis Chi-

Squares maka model yang tepat untuk regresi data panel adalah model 

Common Effect. 

 

4.4.1 Teknik Estimasi Regresi Data Panel Model 1 (STD Terhadap ROA) 

A. Uji Statistik F (Chow Test) 

 Berdasarkan Lampiran 9 Tabel L9.1, hasil pengujian antara common effect 

dan fixed effect didapatkan nilai probabilitas cross-section chi-square sebesar 

0,0000. Nilai probabilitasnya lebih kecil dari alfa 5% (0,0000 < 0,05). Secara 

statistik menolak H0 sehingga model yang tepat digunakan adalah model fixed 

effect. 

 

B. Uji Hausman 

Berdasarkan Lampiran 9 Tabel L9.2, hasil uji Hausman diperoleh nilai 

probabilitas 0.0002 (kurang dari 5%), maka H0 ditolak dan model fixed effect 

yang tepat digunakan. 

 

4.4.2 Teknik Estimasi Regresi Data Panel Model 1 (STD Terhadap ROE) 

A. Uji Statistik F (Chow Test) 

Berdasarkan Lampiran 9 Tabel L9.3, hasil pengujian antara common effect 

dan fixed effect didapatkan nilai probabilitas cross-section chi-square sebesar 

0,0000. Nilai probabilitasnya lebih kecil dari alfa 5% (0,0000 < 0,05). Secara 

statistic menolak H0 sehingga model yang tepat digunakan adalah model fixed 

effect. 
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B. Uji Hausman 

Berdasarkan Lampiran 9 Tabel L9.4, hasil uji Hausman diperoleh nilai 

probabilitas 0.000 (kurang dari 5%), maka H0 ditolak dan model fixed effect yang 

tepat digunakan. 

 

4.4.3 Teknik Estimasi Regresi Data Panel Model 2 (LTD Terhadap ROA) 

A. Uji Statistik F (Chow Test) 

Berdasarkan Lampiran 9 Tabel L9.5, hasil pengujian antara common effect 

dan fixed effect didapatkan nilai probabilitas cross-section chi-square sebesar 

0,0000. Nilai probabilitasnya lebih kecil dari alfa 5% (0,0000 < 0,05). Secara 

statistik menolak H0 sehingga model yang tepat digunakan adalah model fixed 

effect. 

 

B. Uji Hausman 

Berdasarkan Lampiran 9 Tabel L9.6, hasil uji Hausman diperoleh nilai 

probabilitas 0.0006 (kurang dari 5%), maka H0 ditolak dan model fixed effect 

yang tepat digunakan. 

 

4.4.4 Teknik Estimasi Regresi Data Panel Model 2 (LTD Terhadap ROE) 

A. Uji Statistik F (Chow Test) 

Berdasarkan Lampiran 9 Tabel L9.7, hasil pengujian antara common effect 

dan fixed effect didapatkan nilai probabilitas cross-section chi-square sebesar 

0,0000. Nilai probabilitasnya lebih kecil dari alfa 5% (0,0000 < 0,05). Secara 

statistik menolak H0 sehingga model yang tepat digunakan adalah model fixed 

effect. 

 

B. Uji Hausman 

Berdasarkan Lampiran 9 Tabel L9.8, hasil uji Hausman diperoleh nilai 

probabilitas 0.0000 (kurang dari 5%), maka H0 ditolak dan model fixed effect 

yang tepat digunakan. 
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4.4.5 Teknik Estimasi Regresi Data Panel Model 3 (TTD Terhadap ROA) 

A. Uji Statistik F (Chow Test) 

Berdasarkan Lampiran 9 Tabel L9.9, hasil pengujian antara common effect 

dan fixed effect didapatkan nilai probabilitas cross-section chi-square sebesar 

0,0000. Nilai probabilitasnya lebih kecil dari alfa 5% (0,0000 < 0,05). Secara 

statistik menolak H0 sehingga model yang tepat digunakan adalah model fixed 

effect. 

 

B. Uji Hausman 

Berdasarkan Lampiran 9 Tabel L9.10, hasil uji Hausman diperoleh nilai 

probabilitas 0.0000 (kurang dari 5%), maka H0 ditolak dan model fixed effect 

yang tepat digunakan. 

 

4.4.6 Teknik Estimasi Regresi Data Panel Model 3 (TTD Terhadap ROE) 

A. Uji Statistik F (Chow Test) 

Berdasarkan Lampiran 9 Tabel L9.11, hasil pengujian antara common effect 

dan fixed effect didapatkan nilai probabilitas cross-section chi-square sebesar 

0,0000. Nilai probabilitasnya lebih kecil dari alfa 5% (0,0000 < 0,05). Secara 

statistik menolak H0 sehingga model yang tepat digunakan adalah model fixed 

effect. 

 

B. Uji Hausman 

Berdasarkan Lampiran 9 Tabel L9.12, hasil uji Hausman diperoleh nilai 

probabilitas 0.0000 (kurang dari 5%), maka H0 ditolak dan model fixed effect 

yang tepat digunakan. 

 

4.5 Pengujian Asumsi Klasik 

Regresi data panel memberikan alternatif model, Common Effect, Fixed 

Effect dan Random Effect. Model Common Effect dan Fixed Effect menggunakan 

pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) dalam teknik estimasinya, sedangkan 

Random Effect menggunakan Generalized Least Squares (GLS) sebagai teknik 

estimasinya. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan 
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pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) meliputi uji Linieritas, Autokorelasi, 

Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan Normalitas. Walaupun demikian, tidak 

semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier dengan 

pendekatan OLS.  

Uji linieritas hampir tidak pernah dilakukan pada setiap model regresi linier. 

Karena sudah diasumsikan bahwa model bersifat linier.  

Autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Pengujian autokorelasi 

pada data yang tidak bersifat time series dapat sia-sia semata atau tidaklah berarti. 

Menurut Nachrowi dan Usman (2006), mengatakan bahwa model regresi data 

panel tidak mensyaratkan persamaan yang bebas autokorelasi. 

Multikolinieritas perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan lebih 

dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin 

terjadi multikolinieritas. 

Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data cross section, dimana data 

panel lebih dekat ke ciri data cross section dibandingkan time series. 

Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (Best Linier 

Unbias Estimator) sehingga tidak mengharuskan uji normalitas ini sebagai 

sesuatu yang wajib dipenuhi (Mudrajad, 2003). 

Dari penjelasan para ahli mengenai uji asumsi klasik maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pada regresi data panel, tidak semua uji asumsi klasik yang ada 

pada metode OLS dipakai, hanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja 

yang diperlukan. 

 

4.5.1 Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan 

sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. 
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A. Persamaan STD Terhadap ROA 

 

Tabel 4. 2 Uji Linearitas STD Terhadap ROA 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Return on Asset 

* Short Term 

Debt 

Between 

Groups 

(Combined) 521.129 245 2.127 1.707 .192 

Linearity 32.548 1 32.548 26.11

9 

.001 

Deviation from 

Linearity 

488.581 244 2.002 1.607 .222 

Within Groups 11.215 9 1.246   

Total 532.345 254    

 

Dari hasil Tabel 4.2 dapat diketahui nilai Sig. Deviation From Linearity 

0,22 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan data penelitian 

ini dengan data linear ideal, dengan demikian data penelitian ini bersifat linear. 

 

B. Persamaan STD Terhadap ROE 

 

Tabel 4. 3 Uji Linearitas STD Terhadap ROE 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Return on 

Equity * Short 

Term Debt 

Between 

Groups 

(Combined) 33541.7

82 

245 136.905 1.406 .302 

Linearity 5669.84

8 

1 5669.84

8 

58.21

4 

.000 

Deviation from 

Linearity 

27871.9

35 

244 114.229 1.173 .432 

Within Groups 876.564 9 97.396   

Total 34418.3

46 

254 
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Dari hasil Tabel 4.3 dapat diketahui nilai Sig. Deviation From Linearity 

0,432 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan data penelitian 

ini dengan data linear ideal, dengan demikian data penelitian ini bersifat linear. 

 

C. Persamaan LTD Terhadap ROA 

 

Tabel 4. 4 Uji Linearitas LTD Terhadap ROA 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Return on Asset 

* Long Term 

Debt 

Between 

Groups 

(Combined) 522.046 246 2.122 1.648 .228 

Linearity 96.411 1 96.411 74.89

3 

.000 

Deviation from 

Linearity 

425.635 245 1.737 1.350 .345 

Within Groups 10.299 8 1.287   

Total 532.345 254    

 

Dari hasil Tabel 4.4 dapat diketahui nilai Sig. Deviation From Linearity 

0,345 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan data penelitian 

ini dengan data linear ideal, dengan demikian data penelitian ini bersifat linear. 

 

D. Persamaan LTD Terhadap ROE 

 

Tabel 4. 5 Uji Linearitas LTD Terhadap ROE 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Return on Equity 

* Long Term 

Debt 

Between 

Groups 

(Combined) 33937.61

7 

246 137.958 2.296 .101 

Linearity 85.357 1 85.357 1.420 .267 

Deviation from 

Linearity 

33852.26

0 

245 138.172 2.299 .101 

Within Groups 480.729 8 60.091   

Total 34418.34

6 

254 
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Dari hasil Tabel 4.5 dapat diketahui nilai Sig. Deviation From Linearity 

0,101 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan data penelitian 

ini dengan data linear ideal, dengan demikian data penelitian ini bersifat linear. 

 

E. Persamaan TTD Terhadap ROA 

 

Tabel 4. 6 Uji Linearitas TTD Terhadap ROE 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Return on Asset 

* Total Debt 

Between 

Groups 

(Combined) 522.768 248 2.108 1.321 .396 

Linearity 128.416 1 128.416 80.45

6 

.000 

Deviation from 

Linearity 

394.352 247 1.597 1.000 .574 

Within Groups 9.577 6 1.596   

Total 532.345 254    

 

Dari hasil Tabel 4.6 dapat diketahui nilai Sig. Deviation From Linearity 

0,574 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan data penelitian 

ini dengan data linear ideal, dengan demikian data penelitian ini bersifat linear. 

 

F. Persamaan TTD Terhadap ROE 

 

Tabel 4. 7 Uji Linearitas TTD Terhadap ROE 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Return on Equity 

* Total Debt 

Between 

Groups 

(Combined) 34025.98

1 

248 137.202 2.098 .175 

Linearity 3379.895 1 3379.89

5 

51.68

5 

.000 

Deviation from 

Linearity 

30646.08

6 

247 124.073 1.897 .212 

Within Groups 392.365 6 65.394   

Total 34418.34

6 

254 
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Dari hasil Tabel 4.7 dapat diketahui nilai Sig. Deviation From Linearity 

0,212 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan data penelitian 

ini dengan data linear ideal, dengan demikian data penelitian ini bersifat linear. 

 

4.5.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian 

ini, peneliti melakukan pengujian multikolinearitas menggunakan Pearson 

Correlation. Menurut Gujarati dan Porter (2009), bahwa kriteria Pearson 

Correlation untuk uji multikolinearitas adalah jika nilai koefisien korelasinya 

melebihi 0,9 maka terdeteksi adanya multikolinieritas. 

 

A. Persamaan STD Terhadap ROA 

Berdasarkan hasil pengujian pada Lampiran 10 Tabel L10.1 diketahui 

bahwa nilai koefisien antar variabel lebih kecil dari 0.9. Hal ini sesuai dengan 

kriteria pengujian bahwa hasil dari uji multikolinearitas tidak ada nilai koefisien 

korelasi antar variabel yang lebih dari 0.9, maka dapat disimpulkan bahwa data 

tidak memiliki masalah multikoliniearitas. 

 

B. Persamaan STD Terhadap ROE 

Berdasarkan hasil pengujian pada Lampiran 10 Tabel L10.2 diketahui 

bahwa nilai koefisien antar variabel lebih kecil dari 0.9. Hal ini sesuai dengan 

kriteria pengujian bahwa hasil dari uji multikolinearitas tidak ada nilai koefisien 

korelasi antar variabel yang lebih dari 0.9, maka dapat disimpulkan bahwa data 

tidak memiliki masalah multikoliniearitas. 

 

C. Persamaan LTD Terhadap ROA 

Berdasarkan hasil pengujian pada Lampiran 10 Tabel L10.3 diketahui 

bahwa nilai koefisien antar variabel lebih kecil dari 0.9. Hal ini sesuai dengan 

kriteria pengujian bahwa hasil dari uji multikolinearitas tidak ada nilai koefisien 
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korelasi antar variabel yang lebih dari 0.9, maka dapat disimpulkan bahwa data 

tidak memiliki masalah multikoliniearitas. 

 

D. Persamaan LTD Terhadap ROE 

Berdasarkan hasil pengujian pada Lampiran 10 Tabel L10.4 diketahui 

bahwa nilai koefisien antar variabel lebih kecil dari 0.9. Hal ini sesuai dengan 

kriteria pengujian bahwa hasil dari uji multikolinearitas tidak ada nilai koefisien 

korelasi antar variabel yang lebih dari 0.9, maka dapat disimpulkan bahwa data 

tidak memiliki masalah multikoliniearitas. 

 

E. Persamaan TTD Terhadap ROA 

Berdasarkan hasil pengujian pada Lampiran 10 Tabel L10.5 diketahui 

bahwa nilai koefisien antar variabel lebih kecil dari 0.9. Hal ini sesuai dengan 

kriteria pengujian bahwa hasil dari uji multikolinearitas tidak ada nilai koefisien 

korelasi antar variabel yang lebih dari 0.9, maka dapat disimpulkan bahwa data 

tidak memiliki masalah multikoliniearitas. 

 

F. Persamaan TTD Terhadap ROE 

Berdasarkan hasil pengujian pada Lampiran 10 Tabel L10.6 diketahui 

bahwa nilai koefisien antar variabel lebih kecil dari 0.9. Hal ini sesuai dengan 

kriteria pengujian bahwa hasil dari uji multikolinearitas tidak ada nilai koefisien 

korelasi antar variabel yang lebih dari 0.9, maka dapat disimpulkan bahwa data 

tidak memiliki masalah multikoliniearitas. 

 

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua 

pengamatan di dalam model regresi suatu penelitian. Regresi yang layak 

seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Terdapat beberapa cara untuk 

menguji heteroskedastisitas dalam model regresi. Penelitian ini menggunakan 

metode uji Glejser. Metode tersebut meregresikan antara variable independent 

dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antar variable independent 

dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka regresi tersebut tidak terjadi 
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heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi antar variable independent 

dengan nilai absolut residual kurang dari 0,05 maka regresi tersebut terjadi 

heteroskedastisitas (Bahri, 2018).  

Terdapat enam persamaan yang di uji Heteroskedastisitas. Semua 

persamaan tersebut menggunakan pendekatan model Fixed Effect karena model 

tersebut terpilih menjadi model yang cocok digunakan setelah melalui uji statistik 

F (Chow Test) dan uji Hausman. 

 

A. Persamaan STD Terhadap ROA 

Dari hasil Lampiran 10 Tabel L10.7 maka dapat diketahui bahwa tidak ada 

masalah Heteroskesdastisitas. Hal ini dibuktikan dengan probabilitas ke 3 variabel 

lebih dari 0,05. Dimana nilai probabilitas STD sebesar 0,232 lebih besar 0,05, 

SIZE sebesar 0,1019 lebih besar dari 0,05 dan AGE sebesar 0,9849 lebih besar 

dari 0,05. 

 

B. Persamaan STD Terhadap ROE 

Dari hasil Lampiran 10 Tabel L10.8 maka dapat diketahui bahwa tidak ada 

masalah Heteroskesdastisitas. Hal ini dibuktikan dengan probabilitas ke 3 variabel 

lebih dari 0,05. Dimana nilai probabilitas STD sebesar 0,1633 lebih besar 0,05, 

SIZE sebesar 0,4651 lebih besar dari 0,05 dan AGE sebesar 0,4267 lebih besar 

dari 0,05. 

 

C. Persamaan LTD Terhadap ROA 

Dari hasil Lampiran 10 Tabel L10.9 maka dapat diketahui bahwa tidak ada 

masalah Heteroskesdastisitas. Hal ini dibuktikan dengan probabilitas ke 3 variabel 

lebih dari 0,05. Dimana nilai probabilitas LTD sebesar 0,233 lebih besar 0,05, 

SIZE sebesar 0,2751 lebih besar dari 0,05 dan AGE sebesar 0,3615 lebih besar 

dari 0,05. 

 

D. Persamaan LTD Terhadap ROE 

Dari hasil Lampiran 10 Tabel L10.10 maka dapat diketahui bahwa tidak ada 

masalah Heteroskesdastisitas. Hal ini dibuktikan dengan probabilitas ke 3 variabel 
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lebih dari 0,05. Dimana nilai probabilitas LTD sebesar 0,2545 lebih besar 0,05, 

SIZE sebesar 0,3145 lebih besar dari 0,05 dan AGE sebesar 0,741 lebih besar dari 

0,05. 

 

E. Persamaan TTD Terhadap ROA 

Dilakukan transformasi variabel TTD ke dalam bentuk logaritma natural 

karena terjadi heteroskedastisitas. Dari hasil Lampiran 10 Tabel L10.11 maka 

dapat diketahui bahwa tidak ada masalah Heteroskesdastisitas. Hal ini dibuktikan 

dengan probabilitas ke 3 variabel lebih dari 0,05. Dimana nilai probabilitas 

LN_TTD sebesar 0,1397 lebih besar 0,05, SIZE sebesar 0,1746 lebih besar dari 

0,05 dan AGE sebesar 0,9753 lebih besar dari 0,05. 

 

F. Persamaan TTD Terhadap ROE 

Dilakukan transformasi variabel TTD ke dalam bentuk logaritma natural 

karena terjadi heteroskedastisitas. Dari hasil Lampiran 10 Tabel L10.12 maka 

dapat diketahui bahwa tidak ada masalah Heteroskesdastisitas. Hal ini dibuktikan 

dengan probabilitas ke 3 variabel lebih dari 0,05. Dimana nilai probabilitas 

LN_TTD sebesar 0,0722 lebih besar 0,05, SIZE sebesar 0,1766 lebih besar dari 

0,05 dan AGE sebesar 0,6114 lebih besar dari 0,05. 

 

4.6 Uji Kelayakan Model Regresi 

Uji kelayakan model regresi data panel digunakan untuk mengukur 

ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Adapun yang 

dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi data panel yaitu, uji koefisien 

determinasi (R2), uji statistik F (Uji-F), dan terakhir uji statistik t (Uji-T). 

 

4.6.1 Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur proporsi pengaruh 

seluruh variabel independent terhadap variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi dapat diukur oleh nilai Adjusted R-Square. Nilai tersebut kemudian 

diubah ke bentuk persen (%), yang artinya persentase kontribusi pengaruh 

variabel independen terhadap dependen. Berikut ini adalah hasil uji dari enam 
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persamaan yang telah lolos uji asumsi klasik. Keenam persamaan tersebut 

seluruhnya menggunakan model fixed effect. 

 

A. Uji Koefisien Determinasi Model 1 (STD Terhadap ROA) 

Dari Lampiran 11 Tabel L11.1 didapat nilai Adjust R Square sebesar 

0,485804. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen ROA dapat 

dijelaskan variabel independen yang terdiri dari STD, dan variabel kontrol SIZE 

dan AGE sebesar 48,58%. Sedangkan sisanya sebesar 51,42% lainnya 

dipengaruhi faktor lain diluar model regresi tersebut. Dari nilai 48,58% dapat 

dikatakan ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap 

kinerja perusahaan sektor properti, real estat dan konstruksi bangunan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan. Angka 

51,42% menunjukkan bahwa faktor lain yang belum ada dalam penelitian ini 

mampu mempengaruhi kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. 

 

B. Uji Koefisien Determinasi Model 1 (STD Terhadap ROE) 

Dari Lampiran 11 Tabel L11.2 didapat nilai Adjust R Square sebesar 

0,547204. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen ROE dapat 

dijelaskan variabel independen yang terdiri dari STD, dan variabel kontrol SIZE 

dan AGE sebesar 54,72%. Sedangkan sisanya sebesar 45,28% lainnya 

dipengaruhi faktor lain diluar model regresi tersebut. Dari nilai 54,72% dapat 

dikatakan ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang cukup terhadap kinerja 

perusahaan sektor properti, real estat dan konstruksi bangunan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan. Angka 45,28% 

menunjukkan bahwa faktor lain yang belum ada dalam penelitian ini mampu 

mempengaruhi kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE. 

 

C. Uji Koefisien Determinasi Model 2 (LTD Terhadap ROA) 

Dari Lampiran 11 Tabel L11.3 didapat nilai Adjust R Square sebesar 

0,504528. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen ROA dapat 

dijelaskan variabel independen yang terdiri dari LTD, dan variabel kontrol SIZE 

dan AGE sebesar 50,45%. Sedangkan sisanya sebesar 49,55% lainnya 
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dipengaruhi faktor lain diluar model regresi tersebut. Dari nilai 50,45% dapat 

dikatakan ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang cukup terhadap kinerja 

perusahaan sektor properti, real estat dan konstruksi bangunan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan. Angka 49,55% 

menunjukkan bahwa faktor lain yang belum ada dalam penelitian ini mampu 

mempengaruhi kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. 

 

D. Uji Koefisien Determinasi Model 2 (LTD Terhadap ROE) 

Dari Lampiran 11 Tabel L11.4 didapat nilai Adjust R Square sebesar 

0,546825. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen ROE dapat 

dijelaskan variabel independen yang terdiri dari LTD, dan variabel kontrol SIZE 

dan AGE sebesar 54,68%. Sedangkan sisanya sebesar 45,32% lainnya 

dipengaruhi faktor lain diluar model regresi tersebut. Dari nilai 54,68% dapat 

dikatakan ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang cukup terhadap kinerja 

perusahaan sektor properti, real estat dan konstruksi bangunan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan. Angka 45,32% 

menunjukkan bahwa faktor lain yang belum ada dalam penelitian ini mampu 

mempengaruhi kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE. 

 

E. Uji Koefisien Determinasi Model 3 (TTD Terhadap ROA) 

Dari Lampiran 11 Tabel L11.5 didapat nilai Adjust R Square sebesar 

0,498217. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen ROA dapat 

dijelaskan variabel independen yang terdiri dari LN_TTD, dan variabel kontrol 

SIZE dan AGE sebesar 49,82%. Sedangkan sisanya sebesar 50,18% lainnya 

dipengaruhi faktor lain diluar model regresi tersebut. Dari nilai 49,82% dapat 

dikatakan ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap 

kinerja perusahaan sektor properti, real estat dan konstruksi bangunan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan. Angka 

50,18% menunjukkan bahwa faktor lain yang belum ada dalam penelitian ini 

mampu mempengaruhi kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. 
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F. Uji Koefisien Determinasi Model 3 (TTD Terhadap ROE) 

Dari Lampiran 11 Tabel L11.6 didapat nilai Adjust R Square sebesar 

0,550858. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen ROE dapat 

dijelaskan variabel independen yang terdiri dari STD, dan variabel kontrol SIZE 

dan AGE sebesar 55,08%. Sedangkan sisanya sebesar 44,92% lainnya 

dipengaruhi faktor lain diluar model regresi tersebut. Dari nilai 55,08% dapat 

dikatakan ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang cukup terhadap kinerja 

perusahaan sektor properti, real estat dan konstruksi bangunan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan. Angka 44,92% 

menunjukkan bahwa faktor lain yang belum ada dalam penelitian ini mampu 

mempengaruhi kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE. 

 

4.6.2 Uji Statistik F (Uji-F) 

Uji statistik F digunakan dalam pengujian hipotesis secara bersamaan yakni 

semua variabel independen yang ada dalam model berpengaruh atau tidaknya 

terhadap variabel dependen. Uji tersebut juga menentukan kelayakan model 

regresi. Berikut ini adalah hipotesis dalam uji statistik F: 

 H0 : Maka variabel-variabel independen tidak berpengaruh  

  terhadap variabel dependen 

 H1 : Maka variabel-variabel independen berpengaruh terhadap  

  variabel dependen 

Untuk menguji hipotesis maka diperlukan tahap pengujian tingkat 

signifikansi. Jika nilai signifikansinya ≥ 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, 

sebaliknya jika nilai signifikansinya ≤ 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

 

A. Uji-F Model 1 (STD Terhadap ROA) 

Pada Lampiran 11 Tabel L11.7 Nilai probabilitas f statistik adalah 0,00 < 

0,05 berarti STD, SIZE, dan AGE secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA) sektor properti, real estat dan 

konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

pengamatan. 
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B. Uji-F Model 1 (STD Terhadap ROE) 

Pada Lampiran 11 Tabel L11.8 Nilai probabilitas f statistik adalah 0,00 < 

0,05 berarti STD, SIZE, dan AGE secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROE) sektor properti, real estat dan 

konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

pengamatan. 

 

C. Uji-F Model 2 (LTD Terhadap ROA) 

Pada Lampiran 11 Tabel L11.9 Nilai probabilitas f statistik adalah 0,00 < 

0,05 berarti LTD, SIZE, dan AGE secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA) sektor properti, real estat dan 

konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

pengamatan. 

 

D. Uji-F Model 2 (LTD Terhadap ROE) 

Pada Lampiran 11 Tabel L11.10 Nilai probabilitas f statistik adalah 0,00 < 

0,05 berarti LTD, SIZE, dan AGE secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROE) sektor properti, real estat dan 

konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

pengamatan. 

 

E. Uji-F Model 3 (TTD Terhadap ROA) 

Pada Lampiran 11 Tabel L11.11 Nilai probabilitas f statistik adalah 0,00 < 

0,05 berarti LN_TTD, SIZE, dan AGE secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA) sektor properti, real estat dan 

konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

pengamatan. 

 

F. Uji-F Model 3 (TTD Terhadap ROE) 

Pada Lampiran 11 Tabel L11.12 Nilai probabilitas f statistik adalah 0,00 < 

0,05 berarti LN_TTD, SIZE, dan AGE secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROE) sektor properti, real estat dan 
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konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

pengamatan. 

 

4.6.3 Uji Statistik T (Uji-T) 

Uji statistik t digunakan dalam pengujian hipotesis pengaruh variabel 

independent secara parsial terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah 

hipotesis dalam uji statistik T: 

 H0 : Maka variabel independen tidak berpengaruh   

  terhadap variabel dependen 

 H1 : Maka variabel independen berpengaruh terhadap   

  variabel dependen 

Untuk menguji hipotesis maka diperlukan tahap pengujian tingkat 

signifikansi. Dalam pengujian tingkat signifikansi, jika nilai signifikansinya ≥ 

0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, sebaliknya jika nilai signifikansinya ≤ 

0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.  

 

A. Uji-T Model 1 (STD Terhadap ROA) 

Dari hasil estimasi Lampiran 11 Tabel L11.13 didapatkan hasil besar 

probabilitas variabel STD yaitu 0,0819 sehingga probabilitas variabel STD lebih 

besar dari alfa (0,0819 > 0,05) maka variabel STD tidak signifikan dan variabel 

STD tidak berpengaruh terhadap ROA. Kemudian probabilitas variabel SIZE 

yaitu 0,2477 sehingga probabilitas variabel SIZE lebih besar dari alfa (0,2477 > 

0,05) maka variabel SIZE tidak signifikan dan variabel SIZE tidak berpengaruh 

terhadap ROA. Terakhir yakni probabilitas variabel AGE yaitu 0,0002 sehingga 

probabilitas variabel AGE lebih kecil dari alfa (0,0002 < 0,05) maka variabel 

AGE signifikan dan variabel AGE berpengaruh terhadap ROA. 

 

B. Uji-T Model 1 (STD Terhadap ROE) 

Dari hasil estimasi Lampiran 11 Tabel L11.14 didapatkan hasil besar 

probabilitas variabel STD yaitu 0,1716 sehingga probabilitas variabel STD lebih 

besar dari alfa (0,1716 > 0,05) maka variabel STD tidak signifikan dan variabel 

STD tidak berpengaruh terhadap ROE. Kemudian probabilitas variabel SIZE yaitu 
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0,278 sehingga probabilitas variabel SIZE lebih besar dari alfa (0,278 > 0,05) 

maka variabel SIZE tidak signifikan dan variabel SIZE tidak berpengaruh 

terhadap ROE. Terakhir yakni probabilitas variabel AGE yaitu 0,000 sehingga 

probabilitas variabel AGE lebih kecil dari alfa (0,000 < 0,05) maka variabel AGE 

signifikan dan variabel AGE berpengaruh terhadap ROE. 

 

C. Uji-T Model 2 (LTD Terhadap ROA) 

Dari hasil estimasi Lampiran 11 Tabel L11.15 didapatkan hasil besar 

probabilitas variabel LTD yaitu 0,0012 sehingga probabilitas variabel LTD lebih 

kecil dari alfa (0,0012 < 0,05) maka variabel LTD signifikan dan variabel LTD 

berpengaruh terhadap ROA. Kemudian probabilitas variabel SIZE yaitu 0,1472 

sehingga probabilitas variabel SIZE lebih besar dari alfa (0,1472 > 0,05) maka 

variabel SIZE tidak signifikan dan variabel SIZE tidak berpengaruh terhadap 

ROA. Terakhir yakni probabilitas variabel AGE yaitu 0,002 sehingga probabilitas 

variabel AGE lebih kecil dari alfa (0,002 < 0,05) maka variabel AGE signifikan 

dan variabel AGE berpengaruh terhadap ROA. 

 

D. Uji-T Model 2 (LTD Terhadap ROE) 

Dari hasil estimasi Lampiran 11 Tabel L11.16 didapatkan hasil besar 

probabilitas variabel LTD yaitu 0,192 sehingga probabilitas variabel LTD lebih 

besar dari alfa (0,192 > 0,05) maka variabel LTD tidak signifikan dan variabel 

LTD tidak berpengaruh terhadap ROE. Kemudian probabilitas variabel SIZE 

yaitu 0,2452 sehingga probabilitas variabel SIZE lebih besar dari alfa (0,2444 > 

0,05) maka variabel SIZE tidak signifikan dan variabel SIZE tidak berpengaruh 

terhadap ROE. Terakhir yakni probabilitas variabel AGE yaitu 0,0001 sehingga 

probabilitas variabel AGE lebih kecil dari alfa (0,0001 < 0,05) maka variabel 

AGE signifikan dan variabel AGE berpengaruh terhadap ROE. 

 

E. Uji-T Model 3 (TTD Terhadap ROA) 

Dari hasil estimasi Lampiran 11 Tabel L11.17 didapatkan hasil besar 

probabilitas variabel LN_TTD yaitu 0,0049 sehingga probabilitas variabel 

LN_TTD lebih kecil dari alfa (0,0049 < 0,05) maka variabel LN_TTD signifikan 
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dan variabel LN_TTD berpengaruh terhadap ROA. Kemudian probabilitas 

variabel SIZE yaitu 0,2375 sehingga probabilitas variabel SIZE lebih besar dari 

alfa (0,2375 > 0,05) maka variabel SIZE tidak signifikan dan variabel SIZE tidak 

berpengaruh terhadap ROA. Terakhir yakni probabilitas variabel AGE yaitu 

0,0001 sehingga probabilitas variabel AGE lebih kecil dari alfa (0,0001 < 0,05) 

maka variabel AGE signifikan dan variabel AGE berpengaruh terhadap ROA. 

 

F. Uji-T Model 3 (TTD Terhadap ROE) 

Dari hasil estimasi Lampiran 11 Tabel L11.18 didapatkan hasil besar 

probabilitas variabel LN_TTD yaitu 0,0616 sehingga probabilitas variabel TTD 

lebih besar dari alfa (0,0614 > 0,05) maka variabel LN_TTD tidak signifikan dan 

variabel LN_TTD tidak berpengaruh terhadap ROE. Kemudian probabilitas 

variabel SIZE yaitu 0,2773 sehingga probabilitas variabel SIZE lebih besar dari 

alfa (0,2773 > 0,05) maka variabel SIZE tidak signifikan dan variabel SIZE tidak 

berpengaruh terhadap ROE. Terakhir yakni probabilitas variabel AGE yaitu 

0,0000 sehingga probabilitas variabel AGE lebih kecil dari alfa (0,0000 < 0,05) 

maka variabel AGE signifikan dan variabel AGE berpengaruh terhadap ROE. 
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4.7 Hasil Persamaan Regresi Data Panel 

4.7.1 Pengaruh Tingkat Utang Jangka Pendek Terhadap Kinerja 

Perusahaan 

 

Tabel 4. 8 Pengaruh STD Terhadap ROA 

 

 

Hasil pada tabel 4.63 menunjukkan bahwa STD memiliki hubungan negatif 

terhadap ROA di semua model regresi dan signifikan pada model fixed effect 

dengan confidence level sebesar 90%. Sedangkan SIZE menunjukkan adanya 

hubungan positif di semua model regresi terhadap ROA namun hanya pada model 

common effect yang signifikan dengan confidence level sebesar 95%. AGE 

menunjukkan hubungan positif terhadap ROA di model common effect dan model 

random effect, sedangkan di model fixed effect menunjukan hubungan yang 

negatif terhadap ROA, dan pada model common effect serta fixed effect 

menunjukkan hasil yang signifikan dengan confidence level sebesar 90% dan 

99%. Berdasarkan uji Chow dan uji Hausman, fixed effect adalah model yang 

terbaik untuk digunakan dalam regresi STD terhadap ROA. 

 

Variable Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic

C -5.373736 -1.41495 15.01722 1.045806 -1.667301 -0.282839

STD -2.156698 -0.928801 -8.714846 * -1.748597 -1.017974 -0.331688

SIZE 0.517383 ** 1.981244 1.286457 1.159306 0.353133 0.867972

AGE 0.067414 * 1.957898 -0.892654 *** -3.842121 0.021199 0.388165

R-squared 0.040218 0.593097 0.004629

Adjusted R-squared 0.028746 0.485804 -0.007268

S.E. of regression 5.650858 4.111616 4.24866

F-statistic 3.505897 5.527824 0.389091

Prob(F-statistic) 0.016006 0.00000 0.760958

Uji Chow (Prob.) 0.0000

Uji Hausman (Prob.) 0.0002

Catatan: 

*** Prob. ≤ 0.01

** 0.01 < Prob. ≤ 0.05

* 0.05 < Prob. ≤ 0.1

nul Prob. > 0.1

REMCEM FEM
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Tabel 4. 9 Pengaruh STD Terhadap ROE 

 

 

Hasil pada tabel 4.64 menunjukkan bahwa STD memiliki hubungan yang 

negatif terhadap ROE pada model fixed effect namun tidak signifikan. Sedangkan 

di model lainnya, STD memiliki hubungan yang positif terhadap ROE namun 

hanya pada model common effect yang signifikan dengan confidence level sebesar 

90%. SIZE menunjukkan hubungan yang positif terhadap ROE di semua model 

namun hanya pada model common effect yang signifikan dengan confidence level 

sebesar 95%. AGE menunjukkan hubungan yang positif terhadap ROE di model 

common effect dan signifikan dengan confidence level sebesar 99%, AGE juga 

menunjukkan hubungan positif terhadap ROE di model random effect namun 

tidak signifikan. Sedangkan di model fixed effect AGE menunjukkan hubungan 

yang negatif terhadap ROE dan signifikan dengan confidence level sebesar 99%. 

Berdasarkan uji Chow dan uji Hausman, fixed effect adalah model yang terbaik 

untuk digunakan dalam regresi STD terhadap ROE. 

 

 

 

 

Variable Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic

C -15.40808 ** -2.436909 34.0655 1.458972 -6.941876 -0.71008

STD 6.740453 * 1.743605 -11.11825 -1.371947 7.301275 1.444503

SIZE 1.083874 ** 2.49305 1.959306 1.085864 0.694613 1.029245

AGE 0.152969 ***2.668495 -1.683802 *** -4.457071 0.07015 0.773235

R-squared 0.113997 0.641685 0.021365

Adjusted R-squared 0.103407 0.547204 0.009668

S.E. of regression 9.407809 6.685624 7.035106

F-statistic 10.7649 6.791687 1.826552

Prob(F-statistic) 0.000001 0.00000 0.142796

Uji Chow (Prob.) 0.0000

Uji Hausman (Prob.) 0.0000

Catatan: 

*** Prob. ≤ 0.01

** 0.01 < Prob. ≤ 0.05

* 0.05 < Prob. ≤ 0.1

nul Prob. > 0.1

CEM FEM REM
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4.7.2 Pengaruh Tingkat Utang Jangka Panjang Terhadap Kinerja 

Perusahaan 

 

Tabel 4. 10 Pengaruh LTD Terhadap ROA 

 

 

Hasil pada tabel 4.65 menunjukkan bahwa LTD memiliki hubungan yang 

negatif terhadap ROA dan signifikan di semua model regresi dengan confidence 

level sebesar 95% pada model common effect dan 99% pada model fixed effect 

dan random effect. SIZE menunjukkan hubungan yang positif terhadap ROA di 

semua model namun hanya pada model fixed effect yang tidak signifikan. Model 

common effect dan random effect memiliki tingkat confidence level sebesar 99% 

dan 95%. AGE menunjukkan hubungan yang positif terhadap ROA di model 

common effect namun tidak signifikan. Sementara AGE di model yang lain 

menunjukkan hubungan yang negatif dengan ROA dan signifikan hanya pada 

model fixed effect saja dengan confidence level sebesar 99%. Berdasarkan uji 

Chow dan uji Hausman, fixed effect adalah model yang terbaik untuk digunakan 

dalam regresi LTD terhadap ROA. 

Variable Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic

C -8.178333 ** -2.055063 4.791243 0.342918 -7.121604 -1.166888

LTD -7.143862 ** -2.337356 -17.88079 *** -3.281622 -13.01512 *** -3.335591

SIZE 0.801521 *** 2.763468 1.593093 1.455286 0.900876 ** 2.057665

AGE 0.039349 1.203981 -0.693135 *** -3.137638 -0.010826 -0.202934

R-squared 0.057435 0.607914 0.04397

Adjusted R-squared 0.046169 0.504528 0.032543

S.E. of regression 5.599944 4.036061 4.150504

F-statistic 5.098203 5.880043 3.848028

Prob(F-statistic) 0.001926 0.00000 0.010168

Uji Chow (Prob.) 0.0000

Uji Hausman (Prob.) 0.0006

Catatan: 

*** Prob. ≤ 0.01

** 0.01 < Prob. ≤ 0.05

* 0.05 < Prob. ≤ 0.1

nul Prob. > 0.1

CEM FEM REM
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Tabel 4. 11 Pengaruh LTD Terhadap ROE 

 

 

Hasil pada tabel 4.66 menunjukkan bahwa LTD memiliki hubungan yang 

negatif terhadap ROE dan tidak signifikan di semua model regresi. SIZE memiliki 

hubungan yang positif terhadap ROE di semua model namun hanya pada model 

common effect yang signifikan dengan tingkat confidence level sebesar 99%. AGE 

memiliki hubungan yang negatif terhadap ROE di model fixed effect dan 

signifikan dengan confidence level sebesar 99%. Sedangkan pada model common 

effect dan random effect memiliki hubungan yang positif namun hanya pada 

model common effect yang signifikan dengan confidence level sebesar 99%. 

Berdasarkan uji Chow dan uji Hausman, fixed effect adalah model yang terbaik 

untuk digunakan dalam regresi LTD terhadap ROA. 

Variable Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic

C -17.88442 *** -2.661197 24.51995 1.058999 -11.24489 -1.098909

LTD -3.335113 -0.646166 -11.8153 -1.308519 -9.963319 -1.530197

SIZE 1.333611 *** 2.722767 2.114251 1.16546 1.18071 1.608891

AGE 0.180711 *** 3.27424 -1.483294 *** -4.051782 0.080665 0.900055

R-squared 0.104755 0.641385 0.02183

Adjusted R-squared 0.094054 0.546825 0.010139

S.E. of regression 9.45675 6.688427 7.022006

F-statistic 9.790016 6.782818 1.867195

Prob(F-statistic) 0.000004 0.00000 0.13562

Uji Chow (Prob.) 0.0000

Uji Hausman (Prob.) 0.0000

Catatan: 

*** Prob. ≤ 0.01

** 0.01 < Prob. ≤ 0.05

* 0.05 < Prob. ≤ 0.1

nul Prob. > 0.1

CEM FEM REM
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4.7.3 Pengaruh Tingkat Total Utang Terhadap Kinerja Perusahaan 

 

Tabel 4. 12 Pengaruh TTD Terhadap ROA 

 

 

Pada tabel 4.67 terdapat bentuk transformasi variabel yakni variabel TTD 

yang ditransformasi dalam bentuk logaritma natural menjadi variabel LN_TTD. 

Transformasi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi uji asumsi klasik khususnya 

uji heteroskedastisitas. LN_TTD memilki hubungan yang negatif terhadap ROA 

di semua model namun hanya pada model fixed effect saja yang signifikan dengan 

tingkat confidence level sebesar 99%. SIZE memilki hubungan yang positif 

terhadap ROA dan signifikan di semua model namun hanya pada model common 

effect yang signifikan dengan tingkat confidence level sebesar 95%. AGE 

memiliki hubungan yang negatif terhadap ROA hanya pada model fixed effect dan 

signifikan dengan tingkat confidence level sebesar 99%. Pada model common 

effect dan random effect memliki hubungan yang positif tetapi hanya pada model 

common effect yang signifikan dengan confidence level sebesar 90%. Berdasarkan 

uji Chow dan uji Hausman, fixed effect adalah model yang terbaik untuk 

digunakan dalam regresi TTD terhadap ROA. 

Variable Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic

C -7.656694 * -1.688319 8.577774 0.614104 -5.322176 -0.817767

LN_TTD -0.619122 -1.040764 -3.198063 *** -2.847031 -1.047203 -1.374668

SIZE 0.60058 ** 2.132962 1.298169 1.184704 0.499578 1.182859

AGE 0.061836 * 1.894127 -0.869238 *** -3.900741 0.023086 0.432999

R-squared 0.041057 0.60292 0.010821

Adjusted R-squared 0.029596 0.498217 -0.001002

S.E. of regression 5.648386 4.061684 4.223379

F-statistic 3.58222 5.75839 0.915233

Prob(F-statistic) 0.014467 0.00000 0.434108

Uji Chow (Prob.) 0.0000

Uji Hausman (Prob.) 0.0000

Catatan: 

*** Prob. ≤ 0.01

** 0.01 < Prob. ≤ 0.05

* 0.05 < Prob. ≤ 0.1

nul Prob. > 0.1

CEM FEM REM
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Tabel 4. 13 Pengaruh TTD Terhadap ROE 

 

 

Pada tabel 4.68 terdapat bentuk transformasi variabel yakni variabel TTD 

yang ditransformasi dalam bentuk logaritma natural menjadi variabel LN_TTD. 

Transformasi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi uji asumsi klasik khususnya 

uji heteroskedastisitas. LN_TTD menunjukkan hubungan yang positif terhadap 

ROE pada model common effect dan random effect, namun keduanya tidak 

signifikan. Sementara LN_TTD pada model fixed effect memilki hubungan yang 

negatif terhadap ROE dan signifikan dengan confidence level sebesar 90%. SIZE 

memiliki hubungan yang positif terhadap ROE di semua model namun hanya 

pada model common effect yang signifikan dengan confidence level sebesar 90%. 

AGE menunjukkan hubungan yang negatif terhadap ROE pada model fixed effect 

dan signifikan dengan confidence level sebesar 99%. Pada model common effect 

dan random effect, AGE menunjukkan hubungan yang positif tetapi hanya pada 

model common effect saja yang signifikan dengan confidence level sebesar 99%. 

Berdasarkan uji Chow dan uji Hausman, fixed effect adalah model yang terbaik 

untuk digunakan dalam regresi TTD terhadap ROE. 

 

 

 

 

Variable Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic

C -10.20259 -1.348506 26.21894 1.145001 -4.528455 -0.42104

LN_TTD 1.47688 1.488163 -3.461081 * -1.879491 0.701453 0.558551

SIZE 0.909528 * 1.936232 1.956978 1.089401 0.649335 0.929523

AGE 0.174689 *** 3.207489 -1.636851 *** -4.480644 0.096303 1.090099

R-squared 0.111108 0.644576 0.014958

Adjusted R-squared 0.100484 0.550858 0.003185

S.E. of regression 9.423132 6.658599 7.054408

F-statistic 10.45803 6.877779 1.270511

Prob(F-statistic) 0.000002 0.00000 0.285005

Uji Chow (Prob.) 0.0000

Uji Hausman (Prob.) 0.0000

Catatan: 

*** Prob. ≤ 0.01

** 0.01 < Prob. ≤ 0.05

* 0.05 < Prob. ≤ 0.1

nul Prob. > 0.1

CEM FEM REM
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4.8 Pembahasan 

Berdasarkan hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang negatif antara struktur modal khususnya hutang jangka panjang 

(LTD) terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan statistik deskriptif pada tabel 4.1 

menunjukkan bahwa 41% struktur modal perusahaan bersumber dari pendanaan 

utang, 24% struktur modal perusahaan bersumber dari utang jangka pendek, serta 

16% struktur modal perusahaan terdiri dari utang jangka panjang. Data tersebut 

menggambarkan kondisi struktur modal rata-rata perusahaan dalam penelitian ini. 

Jika hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif yang signifikan antara 

struktur modal terhadap kinerja perusahaan maka perusahaan dapat 

mempertimbangkan atau mengevaluasi porsi struktur modalnya untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan khususnya sektor properti, real estate dan 

konstruksi bangunan. Hal tersebut juga dialami hal serupa dengan beberapa 

penelitian berikut ini: 

1. Seikh dan Wang (2010), dalam penelitiannya yang berjudul "The impact 

of capital structure on performance: An empirical study of non-financial 

listed firms in Pakistan" juga menunjukkan hubungan yang negatif antara 

struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Hubungan negatif tersebut 

diakibatkan perusahaan mengalami overleverage atau terlalu banyak 

hutang, sehingga perusahaan terbebani dengan perjanjian utang yang 

semakin ketat. Perjanjian utang yang ketat juga dapat membatasi 

kemampuan manajemen dalam mengoperasikan perusahaannya, dengan 

demikian struktur modal dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja 

perusahaan. 

2. High leverage atau utang yang tinggi memang dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan dengan memitigasi adanya konflik antara pemegang saham 

dan manajer dengan membatasi jumlah free cash flow untuk tidak 

digunakan sewenang-wenang oleh manajer atau dalam kata lain 

mengurangi agency cost (Jensen, 1986), serta meningkatkan investment 

strategy (Myers, 1997). Dalam pernyataan ini dapat disimpulkan jika 

tingkat utang berpengaruh negatif terhadap kinerja, maka dapat 

diakibatkan oleh investment strategy yang kurang tepat oleh tiap-tiap 
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perusahaan properti, real estat, dan konstruksi bangunan di Indonesia. 

Investment srtategy yang kurang tepat ini akan mengakibatkan perusahaan 

tidak mampu menghasilkan laba melalui aset yang telah 

diinvestasikannya. Maka disini dapat terjadi hubungan negatif antara 

struktur modal terhadap kinerja perusahaan. 

3. Chiang,et al (2002), dalam penelitiannya yang berjudul "Capital structure 

and profitability of the property and construction sectors in Hong Kong" 

juga menunjukkan hubungan yang negatif antara struktur modal dan 

kinerja perusahaan yang diakibatkan oleh faktor asimetri informasi 

(mendukung theory pecking order). Asimetri informasi terjadi antara 

manajemen dengan kreditur. Kreditur melihat bahwa sektor konstruksi 

memiliki resiko bisnis yang sangat tinggi, maka kreditur menetapkan 

bunga yang lebih tinggi (dalam penelitiannya 50 basis point lebih tinggi 

jika dibanding dengan perusahaan lainnya), meskipun perusahaan sektor 

konstruksi memiliki aset yang besar tetap saja kreditur melihat bahwa 

resiko bisnisnya tinggi. 

 

4.9 Keterbatasan Penelitian 

4.9.1 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan dua variabel dependen 

sebagai ukuran kinerja perusahaan, yaitu Return on Asset (ROA) dan Return on 

Equity (ROE). ROA digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi 

atas total aset yang digunakan oleh perusahaan. ROA juga merupakan indikator 

kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Sementara ROE 

menggambarkan tingkat keuntungan dari investasi pemilik modal. ROE juga 

menggambarkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sejatinya tujuan utama 

perusahaan adalah menyejahterakan investor maka ROE selalu menjadi faktor 

penting yang dipertimbangkan oleh investor untuk mengambil keputusan 

investasi. 
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4.9.2 Sampel Data Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perusahaan properti, real estat dan konstruksi 

bangunan yang listed di Indonesia dengan periode pengamatan 2014-2018. 

Jumlah populasi perusahaan tersebut sebanyak 74 perusahaan. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling yang 

bertujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dari 

hasil purposive sampling didapat 51 perusahaan yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini. 

 

4.9.3 Teknik Analisis Data Penelitian 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

regresi data panel. Analisis regresi data panel adalah analisis regresi dengan 

struktur data yang merupakan data panel. Regresi Data Panel adalah gabungan 

antara data cross section dan data time series, dimana unit cross section yang 

sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel 

merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu 

tertentu. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Telah banyak penelitian menguji tentang pengaruh struktur modal terhadap 

kinerja perusahaan sejak teori Modigliani dan Miller pertama pada tahun 1958. 

Namun sedikit penelitian yang menguji pengaruh struktur modal terhadap kinerja 

perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini menguji 

pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan khususnya sektor properti, 

real estat, dan konstruksi bangunan yang listed di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan sampel dari sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang 

listed di Bursa Efek Indonesia dan dua variabel kinerja perusahaan yang di ukur 

dengan ROA dan ROE menunjukkan bahwa struktur modal (khusunya STD) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan 

ROA dan ROE. Sedangkan LTD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

ROE, namun berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. TTD juga 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, namun tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROE. Dari hasil penelitian ini maka jumlah dari utang jangka 

panjang harus dipertimbangkan karena berpengaruh negatif terhadap kinerja 

perusahaan yang diukur dengan ROA. Overleverage, investment strategy yang 

kurang tepat serta adanya informasi yang asimetris dapat menjadi penyebab 

hubungan yang negatif antara struktur modal dan kinerja perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Penelitian tentang pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan 

masih memilki potensi untuk dikaji dan dikembangkan, mengingat jumlah 

penelitan tentang topik tersebut terbatas khususnya di negara-negara berkembang. 

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya ditambahkan variabel lainnya seperti 

Gross Profit Margin dan Market to Book Ratio sebagai ukuran kinerja 

perusahaan. Penelitian ini juga terbatas pada lingkup sektor properti, real estat dan 

konstruksi bangunan saja. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya meneliti pada 

lingkup yang berbeda. 
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