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ABSTRAK 

 

Risa Puji Susanti : Pengaruh net profit margin, return on asset, return on equity, dan price book 

value terhadap struktur modal perusahaan perdagangan jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2016, Skripsi, Akuntansi, Fakultas Ekonomi UN PGRI Kediri, 2017. 

 

Perusahaan dalam mengembangkan usahanya membutuhkan modal yang dapat berasal dari 

dalam seperti modal dari para pemegang saham maupun berasal dari luar perusahaan atau disebut juga 

sebagai hutang. Keputusan penggunaan hutang tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang sederhana, 

perlu dilakukan pertimbangan matang agar perusahaan tidak terlalu terbebani dengan hutangnya. 

Faktor yang sering digunakan untuk menentukan struktur modal diantaranya adalah nilai perusahaan 

dan profitabilitas.  

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh net profit 

margin, return on asset, return on equity, dan price book value terhadap struktur modal pada 

perusahaan perdagangan jasa dan investasi. Peneliti menggunakan data sekunder dengan metode 

dokumentasi berupa laporan tahunan perusahaan. Periode penelitian dilaksanakan pada tahun 2014-

2016 dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode pengambilan sampel adalah purposive 

sampling dengan teknik penelitian kausal dan teknik analisis regresi linier berganda. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) net profit margin dan return on asset secara parsial 

berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal yang diukur menggunakan debt to equity ratio. 

(b) return on equity dan price book value secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

struktur modal yang diukur menggunakan debt to equity ratio. (c) net profit margin, return on asset, 

return on equity, dan price book value secara simultan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

yang diukur menggunakan debt to equity ratio. 

 

Disarankan bagi investor agar menganalisa struktur modal perusahaan bersangkutan sebelum 

melakukan investasi. Perusahaaan juga perlu meningkatkan kinerjanya agar dapat memaksimalkan 

laba. Kemudian bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel dan sampel penelitian 

pada populasi selain perusahaan perdagangan jasa dan investasi agar penelitian tentang struktur modal 

jadi lebih akurat. 

 

KATA KUNCI  : net profit margin, return on asset, return on equity, price book value, dan 

debt to equity ratio. 
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I. LATAR BELAKANG 

Industri di bidang jasa merupakan 

salah satu industri yang mendominasi 

pada Bursa Efek Indonesia. Industri 

jasa tersebut dibagi menjadi beberapa 

sektor, salah satunya adalah 

perusahaan perdagangan jasa dan 

investasi. Perusahaan tersebut dinilai 

memiliki potensi yang menjanjikan, 

hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

penduduk Indonesia yang tertarik 

melakukan investasi dan juga 

banyaknya pengguna jasa.  

Perusahaan dalam menjalankan 

bisnis baik yang bergerak dalam 

bidang jasa maupun produksi pasti 

menginginkan agar perusahaannya 

dapat dikelola dengan baik untuk 

memaksimalkan keuntungannya, 

sehingga kesejahteraan pemegang 

saham dapat terjamin dan nilai 

perusahaan dapat terus meningkat. 

Keuntungan yang diperoleh tidak saja 

digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan, tetapi juga digunakan 

untuk ekspansi perusahaan melalui 

berbagai kegiatan dimasa yang akan 

datang. Apabila suatu perusahaan 

terus memperoleh keuntungan, artinya 

kelangsungan hidup badan usaha 

tersebut akan terjamin. Maka dari itu, 

untuk mencapai tujuan tersebut maka 

segala aktivitas perusahaan seperti 

mengelola keuangan perusahaan harus 

diperhatikan. Pengelolaan keuangan 

dapat dipengaruhi oleh keputusan-

keputusan keuangan diantaranya 

keputusan pendanaan dan keputusan 

pembiayaan. 

Keputusan pendanaan adalah 

keputusan mengenai seberapa besar 

tingkat penggunaan hutang 

dibandingkan dengan ekuitas dalam 

membiayai investasi perusahaan atau 

keputusan yang bertujuan untuk 

menentukan struktur modal yang 

optimal sehingga dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. Struktur modal 

menurut Fahmi (2014:184), adalah 

proporsi atas penggunaan hutang 

untuk membiayai investasinya. Salah 

satu faktor yang membuat perusahaan 

memiliki daya saing dalam jangka 

panjang adalah karena faktor kuatnya 

struktur modal yang dimiliki. 

Sehingga keputusan sumber dana yang 

dipakai untuk memperkuat struktur 

modal tidak dapat dilihat sebagai 

sesuatu yang sederhana namun 

memiliki implikasi kuat terhadap yang 

akan terjadi dimasa yang akan datang. 

Dengan mengetahui struktur modal 

suatu perusahaan, investor dapat 

mengetahui keseimbangan antara 

risiko dan tingkat pengembalian 

investasinya sehingga investor dapat 
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memutuskan untuk melakukan 

investasi pada perusahaan tersebut 

atau tidak. Salah satu indikator yang 

dapat digunakan untuk mengukur 

struktur modal suatu perusahaan 

adalah  Debt to Equity Ratio. Menurut 

Werner (2013:61), Debt to Equity 

Ratio adalah perbandingan antara 

hutang yang dimiliki perusahaan 

dengan modal sendiri. 

Pada tahun 1997/1998 di Indonesia 

banyak perusahaan yang mengalami 

kebangkrutan akibat krisis yang 

disebabkan oleh penggunaan hutang 

yang besar, perusahaan tersebut terlalu 

mengandalkan hutang terutama hutang 

luar negeri sebagai sumber dananya. 

Mereka kurang memperhatikan 

perbandingan antara modal sendiri 

dengan hutang. Pada akhirnya ketika 

terjadi krisis, mereka kewalahan untuk 

membayar atau melunasi hutangnya 

sehingga banyak terjadi kebangkrutan. 

Data Debt to Equity Ratio pada 

perusahaan perdagangan jasa dan 

investasi menunjukkan bahwa banyak 

terdapat perusahaan yang memiliki 

tanggungan hutang lebih besar dari 

pada modal sendiri. Hal ini 

dikhawatirkan akan menyebabkan 

terjadinya krisis seperti yang terjadi 

dimasa lalu. Oleh sebab itu komposisi 

antara hutang dengan modal sendiri 

menjadi sangat penting dalam suatu 

perusahaan. 

Dalam menentukan struktur modal, 

ada banyak faktor yang 

dipertimbangkan oleh perusahaan 

diantaranya adalah nilai perusahaan 

dan profitabilitas. Nilai perusahaan 

merupakan harga yang bersedia 

dibayar oleh calon pembeli apabila 

perusahaan tersebut dijual. Nilai 

perusahaan dapat mempengaruhi 

kemampuan perusahaan dalam 

mengambil pinjaman, dengan kata lain 

kreditor akan melihat nilai perusahaan 

sebagai dasar dalam menentukan 

keputusan pemberian pinjaman. 

Indikator yang digunakan untuk 

mengukur nilai perusahaan dalam 

penelitian ini adalah Price Book 

Value. Menurut Werner (2013:56), 

Price Book Value adalah rasio yang 

menggambarkan perbandingan antara 

harga pasar saham dan nilai buku 

ekuitas sebagaimana yang ada di 

laporan posisi keuangan. Price Book 

Value pada umumnya digunakan 

untuk menilai perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa. Hal ini 

dikarenakan kebanyakan aset mereka 

dalam bentuk cash yang likuid. 

Faktor selanjutnya untuk 

menentukan struktur modal 

perusahaan adalah profitabilitas. 
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Profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba 

pada periode tertentu yang merupakan 

indikator kinerja fundamental 

perusahaan yang mewakili kinerja 

manajemen. Menurut Hanafi 

(2012:81), rasio profitabilitas ini 

mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan pada 

tingkat penjualan, aset, dan modal 

saham tertentu. Ada tiga jenis rasio 

yang sering digunakan antara lain: 

Return On Equity (ROE) yang 

mengkaji sejauh mana perusahaan 

mempergunakan sumber daya yang 

dimiliki untuk memberikan laba atas 

ekuitas, Return On Asset (ROA) yang 

mengukur kemampuan manajemen 

dalam memperoleh profitabilitas dan 

manajeriil efisien secara keseluruhan, 

serta Net Profit Margin (NPM) atau 

rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan net 

income dari kegiatan operasionalnya. 

Alasan kenapa rasio profitabilitas 

paling banyak digunakan dalam 

penelitian ini adalah karena 

profitabilitas merupakan faktor yang 

seharusnya mendapat perhatian 

khusus, karena untuk melangsungkan 

hidup suatu perusahaan maka 

perusahaan tersebut haruslah dalam 

keadaan yang menguntungkan. Tanpa 

adanya keuntungan, maka akan sulit 

bagi perusahaan untuk menarik modal 

dari luar. Penarikan modal dari luar 

yang bersifat jangka panjang akan 

menentukan struktur modal 

perusahaan yang bersangkutan. 

Penelitian yang terkait dengan 

struktur modal telah banyak dilakukan 

namun menuai hasil yang berbeda-

beda. Berdasarkan latar belakang di 

atas, peneliti memutuskan untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan struktur modal 

karena terdapat perbedaan antara hasil 

penelitian sebelumnya, sehingga perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut. 

Untuk itu penelitian ini diberi judul : 

Pengaruh Net Profit Margin, Return 

On Asset, Return On Equity, dan Price 

Book Value terhadap Struktur Modal 

pada Perusahaan Perdagangan Jasa 

dan Investasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2016. 

 

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan teknik 

penelitian kausal. Dalam penelitian ini 

yang menjadi populasi adalah seluruh 

perusahaan perdagangan jasa dan 

investasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2016 yang 

berjumlah 121 perusahaan. 
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Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan purposive 

sampling dan diperoleh sebanyak 22 

perusahaan yang memenuhi kriteria. 

Adapun kriteria yang ditetapkan 

adalah: 

1. Perusahaan perdagangan jasa dan 

investasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2016. 

2. Perusahaan perdagangan jasa dan 

investasi yang mengeluarkan 

laporan keuangan secara berturut-

turut pada tahun 2014-2016. 

3. Perusahaan perdagangan jasa dan 

investasi yang tidak mengalami 

kerugian pada tahun 2014-2016. 

Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda dengan 

pengujian sebagai berikut :  

1. Uji Asumsi Klasik. 

a. Uji Normalitas. 

Menurut Ghozali (2013:160), 

uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu 

atau residual memiliki distribusi 

normal. 

b. Uji Multikolinieritas. 

Menurut Ghozali (2013:105), 

uji multikolinieritas bertujuan 

menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas 

atau independen. 

c. Uji Autokorelasi. 

Menurut Ghozali (2013:110), 

uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam suatu 

model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan penggangu 

pada periode t dengan kesalahan 

periode t-1 (sebelumnya), jika 

terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem 

autokorelasi. 

d. Uji Heteroskedastisitas. 

Menurut Ghozali (2013:139), 

Uji heteroskedastisitas adalah 

pengujian yang bertujuan 

menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Sugiyono (2012:277), 

regresi linier berganda digunakan 

untuk memperoleh gambaran 

mengenai hubungan antara variabel 

dependen dan independen secara 

menyeluruh, dengan rumus: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

 

3. Koefisien Determinasi 

Menurut Ghozali (2013:97), 

koefisien determinasi (R²) pada 

intinya mengukur seberapa jauh 
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kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel 

dependen. 

4. Pengujian Hipotesis Penelitian 

a. Pengujian Hipotesis Secara 

Parsial (uji t). 

Menurut Ghozali (2013:98), 

uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel 

independen secara individual 

dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. 

b. Pengujian Hipotesis Secara 

Simultan (uji F). 

Menurut Ghozali (2013:98), 

Uji statistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas 

yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel 

dependen atau terikat. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Uji Asumsi Klasik. 

a. Uji Normalitas. 

1) Analisis Grafik. 

Data menyebar di sekitar 

garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal. Maka 

dapat disimpulkan bahwa 

model regresi memenuhi 

asumsi normalitas 

2) Analisis Statistik. 

Hasilnya menunjukkan 

bahwa Sig (2-tailed) sebesar 

0,200 > 0,05. Hal ini berarti 

bahwa data berdistribusi 

normal. 

b. Uji Multikolinieritas. 

Variabel net profit margin, 

return on asset, return on equity, 

dan price book value, memiliki 

nilai toleransi sebesar 0,428, 

0,176, 0,293 dan 0,942 yang 

artinya lebih besar dari 0,10 dan 

nilai VIF sebesar 2,338, 5,690, 

3,417 dan 1,061 yang artinya 

lebih kecil dari 10. Artinya 

model regresi ini tidak memiliki 

masalah multikolinieritas. 

c. Uji Autokorelasi. 

Pengambilan keputusan tidak 

adanya korelasi jika nilai 

du<d<4–du. Dengan demikian 

1,730<2,120 < 2,270 dinyatakan 

bahwa pada persamaan regresi 

tersebut tidak terjadi gejala 

autokorelasi. 

d. Uji Heteroskedastisitas. 

Dalam model regresi ini tidak 

ditemukan adanya kasus 

heteroskedastisitas. dilihat dari 

grafik scatterplot titik-titiknya 
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menyebar secara acak baik di 

atas maupun di bawah angka 0 

pada sumbu Y.  

2. Analisis Regresi Linier Berganda. 

Persamaan regresi linier 

berganda yang diperoleh dari hasil 

analisis adalah: 

Y = 1,135 - 0,136𝑋1 - 0,172𝑋2 + 0,215𝑋3 + 0,118𝑋4  + e 

 
Regresi tersebut memiliki arti 

sebagai berikut: 

a. Konstanta 1,135. 

Jika variabel net profit 

margin, return on asset, return 

on equity, dan price book value 

= 0, maka struktur modal 

menjadi 1,135. 

b. Koefisien 𝑋1 = -0,136. 

Setiap penambahan 1 satuan 

variabel net profit margin 

dengan asumsi return on asset, 

return on equity, dan price book 

value tetap atau tidak berubah, 

maka akan menurunkan struktur 

modal sebesar 0,136. Dan 

sebaliknya. 

c. Koefisien 𝑋2 = -0,172. 

Setiap penambahan 1 satuan 

variabel return on asset dengan 

asumsi net profit margin, return 

on equity, dan price book value 

tetap atau tidak berubah, maka 

akan menurunkan struktur modal 

sebesar 0,172. Dan sebaliknya. 

d. Koefisien 𝑋3= 0,215. 

Setiap penambahan 1 satuan 

return on equity dengan asumsi 

net profit margin, return on 

asset, dan price book value tetap 

atau tidak berubah, maka akan 

meningkatkan struktur modal 

sebesar 0,215. Dan sebaliknya. 

e. Koefisien 𝑋3 = 0,118. 

Setiap penambahan 1 satuan 

price book value dengan asumsi 

net profit margin, return on 

asset, dan return on equity tetap 

atau tidak berubah, maka akan 

meningkatkan struktur modal 

sebesar 0,118. Dan sebaliknya. 

3. Koefisien Determinasi. 

Variasi struktur modal yang 

dapat dijelaskan oleh variabel net 

profit margin, return on asset, 

return on equity, dan price book 

value sebesar 68%. Sedangkan 

sisanya sebesar 32% dijelaskan 

oleh variabel lain di luar penelitian. 

4. Pengujian Hipotesis Penelitian. 

a. Pengujian Hipotesis Secara 

Parsial (Uji t). 

1) Pengaruh Net Profit Margin 

terhadap Struktur modal. 

Net Profit Margin 

berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal. 

Dilihat dari nilai signifikansi 
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variabel net profit margin 

sebesar 0,000 < 0,05 yang 

berarti 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 

diterima.  

2) Pengaruh Return On Asset 

terhadap Struktur modal. 

Return On Asset 

berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal. 

Dilihat dari nilai signifikansi 

variabel net profit margin 

sebesar 0,002 < 0,05 yang 

berarti 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 

diterima.  

3) Pengaruh Return On Equity 

terhadap Struktur modal. 

Return On Equity 

berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal. 

Dilihat dari nilai signifikansi 

variabel net profit margin 

sebesar 0,000 < 0,05 yang 

berarti 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 

diterima.  

4) Pengaruh Price Book Value 

terhadap Struktur modal. 

Price Book Value 

berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal. 

Dilihat dari nilai signifikansi 

variabel net profit margin 

sebesar 0,000 < 0,05 yang 

berarti 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 

diterima.  

b. Pengujian Hipotesis Secara 

Simultan (Uji F). 

Pengujian secara simultan 

variabel net profit margin (𝑋1), 

return on asset (𝑋2), return on 

equity (𝑋2), dan price book 

value (𝑋4), berpengaruh 

signifikan terhadap struktur 

modal. Dilihat dari nilai 

signifikansi yang diperoleh 

sebesar 0,000 < 0,05.  

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Net Profit Margin berpengaruh 

negatif signifikan terhadap struktur 

modal perusahaan perdagangan jasa 

dan investasi yang terdaftar di BEI  

periode 2014-2016. 

2. Return On Asset berpengaruh 

negatif signifikan terhadap struktur 

modal perusahaan perdagangan jasa 

dan investasi yang terdaftar di BEI 

periode 2014-2016. 

3. Return On Equity berpengaruh 

positif signifikan terhadap struktur 

modal perusahaan perdagangan jasa 

dan investasi yang terdaftar di BEI 

periode 2014-2016. 
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4. Price Book Value berpengaruh 

positif signifikan terhadap struktur 

modal perusahaan perdagangan jasa 

dan investasi yang terdaftar di BEI 

periode 2014-2016. 

5. Net Profit Margin, Return On 

Asset, Return On Equity, dan Price 

Book Value secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal perusahaan 

perdagangan jasa dan investasi 

yang terdaftar di BEI periode 2014-

2016. 

Saran 

a. Bagi Investor 

Disarankan para investor yang 

akan melakukan investasi agar 

meneliti menganalisa struktur 

modal perusahaan terlebih dahulu 

secara teliti. Hal ini dimaksudkan 

agar para investor mendapatkan 

keuntungan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

b. Bagi Perusahaan. 

Perusahaan disarankan untuk 

lebih meningkatkan kinerjanya agar 

dapat memaksimalkan labanya. Jika 

laba perusahaan tinggi maka 

kemungkinan akan banyak investor 

dan kreditor yang memberikan 

kepercayaan dalam menanamkan 

uangnya di perusahaan tersebut. 

 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya. 

Disarankan bagi peneliti 

selanjutnya untuk menambah 

variabel penelitian atau 

menggunakan variabel lainnya serta 

menambah sampel penelitian dan 

melakukan penelitian pada populasi 

selain perusahaan perdagangan jasa 

dan investasi agar hasil penelitian 

terkait struktur modal ini menjadi 

lebih akurat. 
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