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ABSTRAK 

Pada setiap instumen investasi, tentu 

seorang investor sadar akan adanya potensi 

resiko disetiap investasinya, meskipun 

tingkatannya berbeda antar investasi satu dengan 

yang lain. Berkaitan dengan klasifikasi Sembilan 

sektor di Bursa Efek Indonesia (BEI), setiap 

sektor memiliki karakteristik- karakteristik 

tersendiri meliputi struktur modal dan risikonya. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui pengaruh analisis pengaruh 

net to profit margin, return on assets, 

pertumbuhan aset, dan pertumbuhan penjualan 

terhadap struktur modal pada perusahaan 

properti yang terdaftar di bursa efek indonesia 

periode 2011-2013. Penelitian ini menggunakan 

data sekunder dengan metode dokumentasi 

berupa laporan keuangan tahunan perusahaan. 

Periode penelitian dilakukan mulai dari tahun 

2011-2013. 

Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah net to profit margin (X1), return on assets 

(X2), pertumbuhan asset (X3), pertumbuhan 

penjualan (X4), dan struktur modal (Y) sebagai 

variabel terikat. Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan 

sampel adalah purposive sampling. Dari 46 

populasi perusahaan properti yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia didapat sebanyak 21 

perusahaan sampel. Analisa data menggunakan 

menggunakan bantuan program SPSS for 

windows versi 20. Pengujian hipotesis yang 

digunakan adalah uji statistic secra simultan (uji 

F) dan uji statistic secara parsial (uji t) dengan 

taraf signifikan α= 5%.  

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan 

bahwa variabel return on assets mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap struktur modal 

dengan taraf signifikansi lebih kecil dari 0,05 

yaitu 0,010. Sedangkan variabel net to profit 

margin, pertumbuhan aset, dan pertumbuhan 

penjualan secara parsial tidak berpengaruh 

signifikansi terhadap struktur modal dengan 

taraf signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 

0,960; 0,204; 0,513. Hasil uji secara simultan 

(uji F) menunjukkan variabel bebas net to profit 

margin, return on assets, pertumbuhan aset, dan 

pertumbuhan penjualan secara bersama-bersama 

mempunyai pengaruh signifikansi terhadap 

struktur modal. Dengan nilai koefisien sebesar 

0,160 yang berarti variabel bebas mampu 

menjelaskan variasi perubahan variabel terikat 

sebesar 16% dan sisanya sebesar 84% dijelaskan 

oleh variabel lain di luar model.  

 

Kata Kunci: Net To Profit Margin, Return On Assets, Pertumbuhan Aset, Pertumbuhan 

Penjualan Dan Struktur Modal 



I. LATAR BELAKANG 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perusahaan di berbagai dunia menghadapi persoalan yang sama, yaitu masalah 

pendanaan proyek dan kegiatan bisnis yang diperlukan perusahaan untuk tumbuh 

dan meningkatkan kekayaan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki sejumlah 

alternatif sumber pembiayaan, baik internal (internal financing) ataupun eksternal 

(external financing), yang dapat dimanfaatkan.Dalam literatur keuangan, terdapat 

sejumlah teori mengenai kebijakan perusahaan dalam memperoleh pendanaan, 

seperti teori irelevansi nilai Modigliani-Miller, teori trade-off, teori pecking order, 

dan teori keagenan (agency). 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul: “Analisis Pengaruh Net to Profit Margin, Return on Assets, 

Pertumbuhan Aset, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal pada 

Perusahaan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Penawaran saham kepada masyarakat atau biasa disebut dengan Initial Publik 

Offering atau IPO memiliki beberapa kekurangan, seperti biaya transaksi yang 

tinggi, underpricing yang mungkin terjadi, serta terikatnya perusahaan pada 

regulasi pasar modal.  

2. Masalah struktur modal merupakan masalah penting bagi setiap perusahaan, 

karena baik buruknya struktur modal perusahaan akan mempunyai efek yang 

langsung terhadap posisi finansialnya.  

3. Pentingnya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, 

sehingga dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan.
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C. Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan agar pembahasan dalam suatu penelitian tidak 

melebar ke masalah yang tidak sesuai dengan obyek yang diteliti.Pada penelitian ini 

struktur modal diproksikan dengan Debt to Total Asset.Dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya adalah Net to Profit Margin, Return on Assets, pertumbuhan 

asset dan pertumbuhan penjualan.Penelitian dilakukan pada perusahaan property 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti hanya akan menganalisis data 

periode 2011-2013. 

D. Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah tersebut di atas, maka dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Net to Profit Margin terhadap struktur modal yang 

diproksikan dengan DTA pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2013? 

2. Bagaimana pengaruh Return on Assets terhadap struktur modal yang diproksikan 

dengan DTA pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2013? 

3. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Aset terhadap struktur modal yang 

diproksikan dengan DTA pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2013? 

4. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap struktur modal yang 

diproksikan dengan DTA pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2013? 

5. Bagaimana pengaruh Net to Profit Margin, Return on Assets, Pertumbuhan Aset, 

dan Pertumbuhan Penjualan terhadap struktur modal yang diproksikan dengan 

DTA pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh Net to Profit Margin terhadap struktur modal yang 

diproksikan dengan DTA pada perusahaan terdaftar di BEI periode 2011-2013. 

2. Menganalisis pengaruh Return on Assets terhadap struktur modal yang 

diproksikan dengan DTA pada perusahaan terdaftar di BEI periode 2011-2013. 

3. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Aset terhadap struktur modal yang 

diproksikan dengan DTA pada perusahaan terdaftar di BEI periode 2011-2013. 
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4. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap struktur modal yang 

diproksikan dengan DTA padaperusahaan terdaftar di BEI periode 2011-2013. 

5. Menganalisis pengaruh Net to Profit Margin, Return on Assets, Pertumbuhan 

Aset, Pertumbuhan Penjualan terhadap struktur modal yang diproksikan dengan 

DTA padaperusahaan terdaftar di BEI periode 2011-2013. 

F. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, 

diantaranya adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan peneliti sehubungan dengan faktor 

yang berpengaruh terhadap struktur modal. 

b. Bagi Akademisi, untuk memberikan sumbangan gagasan, ide, dan pemikiran 

dalam upaya penerapan ilmu serta berbagai bahan referensi atau literatur 

bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Perusahaan, sebagai bahan masukan dalam menentukan struktur modal 

yang efisien. 

b. Bagi Investor, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

dalam berinvestasi. 

II. METODE 

A. Variabel Penelitian 

1. Identifikasi Variabel Penelitian 

Adapun variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah rasio keuangan 

yang terdiri dari  Net to Profit Margin (X1), Return on Assets (X2), Pertumbuhan 

Aset (X3), dan Pertumbuhan Penjualan (X4). 

2. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2012: 61):  

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel 

atau konstrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan, 

ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

konstrak atau variabel tersebut.  

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex post 

facto.Penelitian ini disebut sebagai penelitian sesudah kejadian.Pendekatan dalam 
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penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan 

angka-angka. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder yang 

didapatkan dengan carabrowsing. Waktu penelitian ini secara keseluruhan 

dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung dari April 2015 sampai dengan bulan 

September 2015. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan properti di BEI yaitu 

sebanyak 46 perusahaan.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

metode purposive sampling.Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 21 (dua puluh satu) perusahaan. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi 

lapangan (file research) dan studi kepustakaan (library research). 

F. Teknik Analisis Data  

1. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas  

Menurut Ghozali (2011: 160) “Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal.”  

b. Uji Multikolinearitas  

Menurut Ghozali (2005: 91) “Uji multikolinearitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas atau tidak.”  

c. Uji Autokorelasi  

Menurut Ghozali (2011: 110) “Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t (sekarang) dengan kesalahan periode t-1 

(sebelumnya).” 

d. Uji Heteroskedastisitas  

  Menurut Ghozali (2011: 139) “Uji ini bertujuan untuk melihat apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain.” 
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2. Analisis Regresi Linier Berganda  

Menurut Ghozali (2007: 90): 

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel 

penjelas atau bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi 

rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel 

independen yang diketahui. 

3. Koefisien Determinasi  

Besarnya koefisien determinasi ini adalah 0 sampai dengan 1.Besarnya 

koefisien determinasi suatu persamaan regresi semakin mendekati 0, maka 

semakin kecil pula.Sedangkan jika koefisien determinasi mendekati satu, maka 

sebaliknya. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Interpretasi Hasil Analisis 

1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Data memiliki puncak tepat di tengah-tengah titik nol membagi 2 sama besar 

dan tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri, serta data menyebar disekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola 

distribusi normal. 

b.  Uji Multikolinieritas 

Nilai Tolerance sebesar 1,727; 1,800; 1,188; dan 1,022; yang lebih besar dari 

0,10 dan VIF sebesar 0,579; 0,555; 0,842; dan 0,978; yang lebihkecil dari 

10. Dengan demikian dalam model ini tidak ada masalah multikolinieritas. 

a. Uji Autokolerasi 

Pengambilan keputusan terletak pada nilai Durbin Watson hitung 

yang lebih besar dari dU dan kurang dari 4 - 1,820 (4 - dU) = 2,18. Sehingga 

dapat dinyatakan bahwa pada persamaan regresi tersebut tidak terdapat 

masalah autokorelasi. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 

serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan 

tidak membentuk pola tertentu.Dan ini menunjukkan bahwa model regresi 

ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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2. Hasil analisis regresi linier berganda 

Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh dari hasil analisis yaitu 

Konstanta = 0,406, Net to profit margin (X1) = -1,160E-5, Return on assets (X2) 

= 0,009, Pertumbuhan aset (X3) =0,000, Pertumbuhan penjualan (X4) = 8,370E-

5. 

B. Pembahasan  

1. Pengaruh Net to Profit Margin terhadap Struktur Modal  

Dari hasil uji t pada tabel 4.9 didapat net to profit margin lebih besar dari 

taraf signifikasi yaitu 0,960 > 0,05. Sehingga dapat dikatakan variabel net to 

profit margin tidak berpengaruh terhadap struktur modal yang diproksikan 

dengan DTA. 

2. Pengaruh Return on Assets terhadap Struktur Modal  

Dari hasil uji t pada tabel 4.9 didapat Return on Assets lebih kecil dari 

taraf signifikasi yaitu 0,010 < 0,05. Sehingga dapat dikatakan variabel Return on 

Assets berpengaruh terhadap struktur modal yang diproksikan dengan DTA. 

3. Pengaruh Pertumbuhan Aset terhadap Struktur Modal 

Dari hasil uji t pada tabel 4.9 didapat Pertumbuhan Aset lebih besar dari 

taraf signifikasi yaitu 0.204 > 0,05. Sehingga dapat dikatakan variabel 

Pertumbuhan Aset tidak berpengaruh terhadap struktur modal yang diproksikan 

dengan DTA. 

4. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal 

Dari hasil uji t pada tabel 4.9 didapat Pertumbuhan Penjualan lebih besar 

dari taraf signifikasi yaitu 0.513 > 0,05. Sehingga dapat dikatakan variabel 

Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap struktur modal yang 

diproksikan dengan DTA. 

5.  Pengaruh Net to Profit Margin, Return on Assets, Pertumbuhan Aset, Dan 

Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal 

Berdasarkan tabel 4.10, diperoleh nilai signifikan Uji F sebesar 0.036 

yang artinya lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05 atau 5%, sehingga 

dapat dikatakan bahwa secara simultan variabel net to profit margin, return on 

assets, pertumbuhan aset, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal yang diproksikan dengan DTA.  

Selain itu juga dapat dilihat pada nilai R Square pada tabel 4.10 sebesar 0,160 

sehingga dapat dijelaskan bahwa keempat variabel independen dapat 

13 

14 
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menjelaskan variabel dependen sebesar 16,0 %. Sedangkan sisanya sebesar 84% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi 

penelitian ini. 

C. Kesimpulan 

1. Variabel Net to Profit Margin secara parsial tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal yang diproksikan dengan DTA pada perusahaan properti di Indonesia 

periode 2011-2013. 

2. Return on Assets secara parsialberpengaruh secara signifikan terhadap struktur 

modal yang diproksikan dengan DTA pada perusahaan properti di Indonesia 

periode 2011-2013. 

3. Pertumbuhan aset secara parsial tidak berpengaruh sangat signifikan terhadap 

struktur modal yang diproksikan dengan DTA pada perusahaan properti di 

Indonesia periode 2011-2013. 

4. Pertumbuhan penjualan secara parsial tidak berpengaruh terhadap struktur modal 

yang diproksikan dengan DTA pada perusahaan properti di Indonesia periode 

2011-2013.  

5. Net to Profit Margin, Return on Assets, dan pertumbuhan aset dan pertumbuhan 

penjualan berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal yang 

diproksikan dengan DTA pada perusahaan properti di Indonesia periode 2011-

2013. 

6. Secara bersama-sama varibel variabel net to profit margin, return on assets, 

pertumbuhan aset, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal yang diproksikan dengan DTA. Selain itu juga dapat dilihat pada 

nilai R Square pada tabel 4.10 sebesar 0,140 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

14,0% variasi return saham dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel 

bebas yaitu suku bunga, volume perdagangan, nilai tukar uang, harga emas, dan 

harga minyak. Sedangkan sisanya sebesar 86% dijelaskan oleh faktor lain yang 

tidak dimasukkan ke dalam model regresi penelitian ini. 
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