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Determinan Struktur Modal BUMN Konstruksi

Darto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empirik apakah profitabilitas, struktur aset, likuiditas, 
pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan BUMN 
sub sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2020. Metode penelitian ini adalah 
analisis regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan BUMN sub sektor 
konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2011-2020. Pemilihan sampel dengan 
metode purposive sampling, terpilih sampel penelitian sebanyak empat perusahaan BUMN sub sektor konstruksi 
menggunakan data tahunan. Hasil penelitian uji F menunjukan semua variabel independen yaitu profitabilitas, 
struktur aset, likuiditas, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 
struktur modal. Hasil uji t menemukan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
struktur modal. Struktur aset, likuiditas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
struktur modal. Sedangkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur 
modal.
Kata Kunci: struktur modal, BUMN konstruksi, analisis regresi linier berganda 

Pendahuluan
Pada era globalisasi, perkembangan dunia bisnis saat ini yang semakin hari semakin maju 

sehingga menjadikan persaingan yang kompetitif. Persaingan dalam dunia usaha menjadi sebuah 
tantangan bagi perusahaan-perusahaan skala besar dalam menjalankan setiap kegiatan operasionalnya. 
Keadaan tersebut menuntut setiap perusahaan dalam mencari sumber pendanaannya harus dilakukan 
secara tepat dan terukur. Untuk pemenuhan kebutuhan dana dilakukan alternatif-alternatif yang ada, 
pertama menggunakan sumber dana internal dan yang kedua sumber dana berasal dari eksternal. 
Sumber dana internal misalnya dana yang berasal dari keuntungan perusahaan atau laba ditahan. 
Sedangkan sumber dana berasal dari luar, misalnya melakukan kredit dari bank (Riyanto, 2011).

Struktur modal merupakan suatu gambaran dari keadaan keuangan perusahaan. Struktur modal 
yang tinggi dapat mempengaruhi para investor dalam keputusan investasinya. Tidak hanya investor, 
keadaan keuangan perusahaan juga bisa mempengaruhi pemikiran para pemegang saham. Dalam 
melihat kinerja struktur modal di perusahaan, penanam modal atau investor selalu dikaitkan dengan 
informasi-informasi yang ada dalam perusahaan yaitu berupa laporan keuangan perusahaan.

Penelitian ini hanya melihat lima variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap struktur 
modal pada perusahaan BUMN sub sektor konstruksi diantaranya adalah profitabilitas, struktur aset, 
likuiditas, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan. Berikut merupakan kinerja perusahaan 
BUMN sub sektor konstruksi, dilihat dari perkembangan nilai Debt to Equity Ratio (DER) dari tahun 
2011-2020.

Tabel 1. Perkembangan nilai debt to equity ratio (DER) perusahaan BUMN sub sektor konstruksi tahun
2 0 1 1 - 2 0 2 0

No TAHUN ADHI PTPP
EMITEN

WIKA WSKT
1 2011 5.55 3.86 2.75 7.26
2 2012 5.67 4.16 2.89 3.17
3 2013 5.28 5.26 2.90 2.69
4 2014 4.97 5.11 2.20 3.40
5 2015 2.25 2.74 2.60 2.12
6 2016 2.69 1.89 1.46 2.66
7 2017 3.83 2.54 2.12 3.30
8 2018 3.79 2.22 2.44 3.31
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No TAHUN ADHI
EMITEN 

PTPP WIKA WSKT
9 2019 4.34 2.41 2.23 3.21
10 2020 5.83 2.82 3.09 5.37

Rata-rata 4.42 3.30 2.47 3.65
Nilai MAX 5.83 5.26 3.09 7.26
Nilain MIN 2.25 1.89 1.46 2 . 1 2

Sumber: Bursa Efek Indonesia (data diolah)
Tabel 1. Merupakan data perkembangan nilai DER perusahaan BUMN sub sektor konstruksi di 

Indonesia selama periode tahun 2011-2020. Rata-rata nilai DER dari PT. Adhi Karya Tbk (ADHI) 
berfluktuasi sepanjang tahun 2011-2020 dimana rata-rata (mean) DER sebesar 4,42 dan nilai tertinggi 
pada tahun 2020 sebesar 5,83 sedangkan nilai DER terendah pada tahun 2015 sebesar 2,25. Kemudian 
PT. Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) dengan rata-rata DER sebesar 3,30, sedangkan nilai 
tertinggi dan terendah dari DER masing-masing 25,26 tahun 2013 dan 1,89 tahun 2016. Kemudian 
PT. Wijaya Karya Tbk (WIKA) nilai tertinggi pada tahun 2020 sebesar 3,09 dan terendah tahun 2016 
sebesar 1,46 dengan nilai rata-rata DER sebesar 2,47. Sedangkan PT. Waskita Karya Tbk (WSKT) 
nilai DER tertinggi sebesar 7,26 di tahun 2011 dan terendah pada tahun 2015 sebesar 2,12 dengan 
nilai rata-rata DER yaitu sebesar 3,65.

Beberapa penelitian sebelumnya terkait pengaruh profitabilitas, struktur aset, likuiditas, 
pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal menunjukkan hasil yang 
berbeda, dengan demikian terdapat research gap, sebagai berikut:

Penelitian terhadap struktur modal sebelumnya sudah banyak diteliti Muslimah et al. (2020) 
menemukan bukti bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset (ROA) berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap struktur modal. Hasil penelitian Cahyani & Handayani (2017) dan 
Dewiningrat & Mustanda (2018) menemukan bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap struktur modal. Sedangkan Salmah & Ermeila (2019) menyatakan ROA berpengaruh tidak 
signifikan terhadap struktur modal. Cahyani & Handayani (2017), Salmah & Ermeila (2019) dan 
Muslimah et al. (2020) menemukan bahwa variabel struktur aset berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap struktur modal, sedangkan Pramukti (2019) menyatakan bahwa variabel struktur aset 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Berbeda dengan hasil penelitian Pradana 
et al. (2013) yang membuktikan bahwa struktur aset tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur 
modal. Primantara & Dewi (2016) menemukan bahwa current ratio berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap struktur modal sedangkan Cahyani & Handayani (2017) dan Muslimah et al. 
(2020) menemukan bahwa likuiditas yang diproksikan dengan current ratio (CR) berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap struktur modal. Pramukti (2019) menemukan bahwa variabel pertumbuhan 
penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal, sedangkan Dewiningrat & 
Mustanda (2018) mengatakan bahwa variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap struktur modal. Berbeda dengan hasil Wijaya & Utama (2014) menyatakan bahwa 
variabel pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Wardita & 
Astakoni (2018) menemukan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap struktur modal, sedangkan Pramukti (2019), Cahyani & Handayani (2017) dan Muslimah et 
al. (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur 
modal.

Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan secara empirik apakah variabel profitabilitas, 
struktur aset, likuiditas, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap 
struktur modal pada perusahaan BUMN sub sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2011-2020. Manfaat penelitian ini yaitu, pertama kegunaan secara teoritis dan kedua secara 
praktis. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai suatu referensi dan 
wacana dalam pengembangan ilmu pengetahun khususnya di bidang manajemen keuangan. Kemudian 
manfaat praktis, yaitu sebagai informasi untuk para investor dalam melakukan investasi terkait dengan 
struktur modal.
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Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 
Struktur Modal
Struktur modal menurut Brigham & Weston (2011) merupakan “struktur yang akan 

memaksimalkan harga saham perusahaan tersebut”. Beberapa faktor mempengaruhi struktur modal, 
seperti tingkat penjualan, leverage operasi, profitabilitas, pajak, struktur aset, sikap manajemen, 
kondisi pasar, kondisi internal perusahaan, dan fleksibilitas keuangan. Pengukuran struktur modal 
dalam penelitian ini menggunakan rasio debt to equity ratio (DER) yaitu rasio perbandingan antara 
total hutang terhadap ekuitas. Adapun rumus DER, sebagai berikut:

T ota l liab ilita s  
T o ta l E ku itas

x 100%
Profitabilitas
Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan rasio Return on Asset. Return on asset 

merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana investasi yang dilakukan akan memberikan suatu 
pengembalian keuntungan (Fahmi, 2017). Sedangkan menurut Kasmir (2016: 201) menyatakan return 
on asset merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total 
aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai return on asset, semakin efektif pula pengelolaan aset 
perusahaan dan semakin kecil prediksi bank mengalami kondisi yang bermasalah. Adapun rumus 
ROA yaitu sebagai berikut:

ROA Laba b e rs ih  
T o ta l a se t

x 100%
Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muslimah et al. (2020) memberikan bukti 

bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Hasil tersebut menjelaskan 
bahwa profitabilitas yang tinggi akan memberikan sinyal positif bagi investor untuk menanamkan 
modalnya pada perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi kemampuan suatu perusahaan 
memperoleh laba maka akan semakin kecil perusahaan tersebut dalam menggunakan hutang. Dengan 
demikian hipotesis yang dibangun sebagai berikut:

H1: Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap struktur modal

Struktur Aset
Struktur aset adalah gambaran jumlah aset yang dapat dijadikan jaminan. Perusahaan dengan 

aset besar akan mudah dalam memperoleh pinjaman dana jangka panjang. Dengan demikian, 
pendanaan suatu perusahaan dilakukan dengan pinjaman jangka panjang. Semakin tinggi struktur aset 
menandakan bahwa hutang perusahaan juga semakin besar. Perusahaan yang memiliki jumlah aset 
yang besar dapat menawarkan asetnya kepada kreditur sebagai suatu jaminan untuk memperoleh 
keuntungan. Struktur aset adalah perbandingan antara aset lancar dengan total aset (Brigham & 
Weston, 2011). Adapun struktur aset diukur dengan rumus:

Struktur Aset = T 0 ta 1 Ase e T e ta p x 100%
T otal A set

Hasil penelitian terdahulu Cahyani & Handayani (2017), Salmah & Ermeila (2019) dan 
Muslimah et al. (2020) memberikan bukti bahwa struktur aset berpengaruh positif signifikan terhadap 
struktur modal. Dengan demikian hipotesis yang dibangun sebagai berikut:

H2: Struktur Aset memiliki pengaruh positif terhadap struktur modal 
Likuiditas

Likuiditas dalam penelitian ini menggunakan rasio lancar (Current Ratio). Current Ratio 
merupakan salah satu rasio dalam melihat upaya perusahaan memenuhi kewajiban lancarnya atau 
jangka pendek (Kasmir, 2014). Menurut Weston & Copeland (1991) pengukuran yang umum dipakai 
mengetahui kemampuan didalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

CR T ota l A set L ancar 
T otal H u tang  Jk. P en d ek

x 100%
Hasil penelitian Muslimah et al. (2020) memberikan bukti bahwa current ratio berpengaruh 

positif signifikan terhadap struktur modal. Hasil tersebut menjelaskan bahwa rasio current ratio yang 
tinggi merupakan sebuah gambaran bahwa perusahaan mempunyai dana internal yang banyak. 
Meningkatnya kemampuan likuiditas perusahaan akan mengurangi tingkat risiko dari penggunaan 
hutang jangka panjangnya. Dengan demikian hipotesis yang dibangun sebagai berikut:
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H3: Likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap struktur modal
Pertumbuhan Penjualan
Menurut Pradana et al. (2013) pertumbuhan penjualan merupakan peningkatan dari jumlah 

penjualan dari tahun ke tahun atau waktu ke waktu. Adapaun cara mengukur pertumbuhan penjualan, 
sebagai berikut:

Pertumbuhan Penjualan = S1 - St-1 / St-1 x 100%
Dimana:
S1 = Penjualan tahun ke t
St-1 = Penjualan tahun ke t dikurangi tahun pertama
Hasil penelitian terdahulu Pramukti (2019) memberikan bukti bahwa pertumbuhan penjualan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Hasil tersebut menjelaskan bahwa 
peningkatan pertumbuhan penjualan, maka penggunaan hutang pada suatu perusahaan akan 
mengalami peningkatan sehingga struktur modal pada perusahaan tersebut akan meningkat. Semakin 
besar pertumbuhan penjualan pada perusahaan membuat investor tertarik untuk menanamkan 
modalnya. Dengan demikian hipotesis yang dibangun sebagai berikut:

H4: Pertumbuhan Penjualan memiliki pengaruh positif terhadap struktur modal
Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan adalah gambaran skala besar kecilnya suatu perusahaan. perusahaan yang 

besar, diyakini mampu untuk memenuhi kewajiab-kewajiban nya serta memberikan tingkat 
pengembalian yang memadai bagi investor. Ukuran perusahaan menurut Brigham & Houston (2010) 
dapat diukur dengan rumus:

Ukuran Perusahaan (SIZE) = Ln (Total Aset)
Adapun penelitian sebelumnya ukuran perusahaan terhadap struktur modal dilakukan oleh 

Pramukti (2019), Cahyani & Handayani (2017) dan Muslimah et al. (2020) menunjukkan bahwa 
ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Dengan demikian hipotesis 
yang dibangun sebagai berikut:

H5: Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap struktur modal 

Metode
1. Populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel

Pada penelitian ini menggunakan asosiatif kausal, dimana mengkaji pengaruh profitabilitas, 
struktur aset, likuiditas, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal 
perusahaan BUMN sub sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 
2011-2020. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2020. Dimana pengambilan sampel dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Adapun yang menjadi kriteria tersebut, sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian sampel penelitian
No Kriteria-kriteria Jumlah
1. Perusahaan BUMN yang menyajikan data rasio keuangan lengkap 

Indonesia (BEI) periode 2011-2020.
20

2. Perusahaan BUMN non sub sektor konstruksi yang menyajikan data 
rasio keuangan lengkap Indonesia (BEI) periode 2011-2020.

(16)

Jumlah sampel perusahaan BUMN sub sektor konstruksi yang menyajikan data 
rasio keuangan lengkap Indonesia (BEI) periode 2011-2020.

4

Periode penelitian 2011-2020 (10 tahun) 40
Jumlah keseluruhan data penelitian (4x10) 40

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa terdapat empat perusahaan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) sub sektor konstruksi terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2020 yang merupakan 
sampel penelitian dengan periode pengamatan sepuluh tahun sehingga didapatkan n sebanyak 40 
(4x10=40).

2. Teknik Analisa Data
Alat analisis untuk menguji hipotesis digunakan uji analisis regresi linier berganda. Persamaan 

regresi untuk menguji hipotesis, sebagai berikut:
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Y  =  a  +  P iX l  +  P2X2 +  P sX 3 +  P4X4 +  psX 5  +  s

Dimana: 
Y : struktur modal
a : konstanta
X1 : profitabilitas
X2 : struktur aset
X3 : likuiditas
X4 : pertumbuhan penjualan
X5 : ukuran perusahaan
s : error term
P1-P5 : koefisisen regresi

Hasil
Terdapat empat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sub sektor konstruksi 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2020 yang merupakan sampel penelitian. Berikut 
adalah ringkasan statistik deskriptif semua variabel penelitian.

Tabel 3. Statistik Deskriptif
Variabel Mean Min Max Std. Dev.
Struktur Modal (Y) 3.4595 1,46 7,26 1.34261
Profitabilitas (X1) 2.7813 -8,99 4,96 2.31751
Struktur Aset (X2) 0.2475 0,04 0,69 0.16125
Likuiditas (X3) 1.2561 0,05 1,62 0.25170
Pertumbuhan Penjulaan (X4) 0.1417 -0,48 0,90 0.28450
Ukuran Perusahaan (X5) 30.7950 29,26 32,45 0.91733
Sumber: Data diolah (2021)

Pada tabel 3 merupakan hasil analisis statistik deskriptif untuk semua variabel yang diteliti. 
Variabel struktur modal yang menunjukan mean atau rata-rata sebesar 3.4595. Untuk nilai minimum 
dan maksimum menunjukan rentang nilai antara 1,46 sampai 7,26, sedangkan nilai standar deviasi 
untuk variabel nilai struktur modal yaitu 1.34261. Variabel profitabilitas menunjukan nilai rata-rata 
2.7813. Nilai minimum dan maksimum menunjukan rentang nilai antara -8,99 sampai 4,96, 
sedangkan nilai standar deviasi untuk variabel profitabilitas yaitu 2.31751. Hasil statistik deskriptif 
struktur aset menunjukan rata-rata 0.2475, untuk nilai minimum dan maksimum menunjukan rentang 
nilai antara 0,04 sampai 0,69, sedangkan nilai standar deviasi untuk variabel struktur aset yaitu 
0.16125. Hasil statistik deskriptif likuiditas menunjukan rata-rata 1.2561, untuk nilai minimum dan 
maksimum menunjukan rentang nilai antara 0,05 sampai 1,62, sedangkan nilai standar deviasi untuk 
variabel likuiditas yaitu 0.25170. Hasil statistik deskriptif pertumbuhan penjualan menunjukan rata- 
rata 0.1417, untuk nilai minimum dan maksimum menunjukan rentang nilai antara -0,48 sampai 0,90, 
sedangkan nilai standar deviasi untuk variabel pertumbuhan penjualan yaitu 0.28450. Sedangkan nilai 
variabel ukuran perusahaan memiliki nilai mean atau rata-rata sebesar 30.7950, denagn nilai 
minimum dan maksimum menunjukan rentang nilai antara 29,26 sampai 32,45, sedangkan nilai 
standar deviasi untuk variabel ukuran perusahaan yaitu 0.91733.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov Smirnov)
Variabel Asym Sign. Std Keterangan
Unstandardized Residual 0,125 > 0,05 Terdistribusi Normal
Sumber: Data diolah (2021)
Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas penelitian dengan kolmogorov smirnov diketahui 
nilai Asym Sign perusahaan BUMN sub sektor konstruksi sebesar 0,125. Artinya bahwa apabila nilai 
sign lebih besar dari 0,05 (0,125 > 0,05) yang berarti data terdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel____________________Tolerance Std______VIF Std______Keterangan____________
Profitabilitas (X1) 0.183 > 0,10 5.468 < 10 Tidak ada multikolinearitas
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Struktur Aset (X2) 0.200 > 0,10 4.997 < 10 Tidak ada multikolinearitas
Likuiditas (X3) 0.161 > 0,10 6.220 < 10 Tidak ada multikolinearitas
Pertumbuhan Penjulaan (X4) 0.555 > 0,10 1.801 < 10 Tidak ada multikolinearitas
Ukuran Perusahaan (X5) 0.302 > 0,10 3.313 < 10 Tidak ada multikolinearitas
Sumber: Data diolah (2021)

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa variabel 
profitabilitas, struktur aset, likuiditas, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan pada perusahaan 
BUMN sub sektor konstruksi dengan nilai tolerance lebih dari 0,1 (nilai tolerance > 0,1). kemudian 
nilai VIF kurang dari 10 (nilai VIF < 10), sehingga model regresi dapat dikatakan terbebas dari 
masalah multikolinearitas.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Model Sign. P-value Kesimpulan
Profitabilitas (X1) 0.066 P > 0,05 Tidak Terdapat Heteroskedastsisitas
Struktur Aset (X2) 0.411 P > 0,05 Tidak Terdapat Heteroskedastsisitas
Likuiditas (X3) 0.121 P > 0,05 Tidak Terdapat Heteroskedastsisitas
Pertumbuhan Penjulaan 0.082 P > 0,05 Tidak Terdapat Heteroskedastsisitas
(X4)
Ukuran Perusahaan (X5) 0.795 P > 0,05 Tidak Terdapat Heteroskedastsisitas
Sumber: Data diolah (2021)

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa variabel profitabilitas, struktur aset, likuiditas, pertumbuhan 
penjualan dan ukuran perusahaan pada perusahaan BUMN sub sektor konstruksi memiliki nilai 
signifikansi lebih dari 0,05 (nilai sign. > 0,05). Sehingga model regresi dapat dikatakan terbebas dari 
masalah heteroskedastisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi
Durbin-Watson dL dU Kesimpulan

1 2.032 1,2848 1,7209 Tidak Terdapat Autokorelasi
Sumber: Data diolah (2021)
Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,032 dimana n = 40 k = 5 diperoleh 
dL= 1,2305, dU = 1,7859. Sehingga persamaannya menjadi dU < DW < 4 -  dU = 1,7859 < 2,032 < 
2,2141, Sehingga model regresi dapat dikatakan terbebas dari masalah autokorelasi.

Tabel 8. Hasil Uji Regresi
Model Unstandardized Coefficient B
(Constant) 2.687
Profitabilitas (X1) 0.258
Struktur Aset (X2) -10.320
Likuiditas (X3) -7.043
Pertumbuhan Penjulaan -1.295
(X4)
Ukuran Perusahaan (X5) 0.378
Sumber: Data diolah (2021)

Pada tabel 8 dapat dilihat persamaan regresi linier berganda dari hasil olah data adalah sebagai 
berikut:

Y = 2.687 + 0.258X1 - 10.320X2 - 7.043X3 - 1.295X4 + 0.378X5 + £

Interpretasi dari persamaan regresi diatas, sebagai berikut:
Konstansta = 2.687, memiliki arti bahwa variabel struktur modal sebesar 2.687 apabila

profitabilitas, struktur aset, likuiditas, pertumbuhan penjualan dan ukuran 
perusahaan dalam keadaan tetap atau bernilai 0.

Profitabilitas = 0.258, memiliki arti bahwa jika profitabilitas terjadi peningkatan 1 persen maka
variabel struktur modal akan meningkat sebesar 0.258 dengan catatan bahwa 
variabel lain tetap konstan.
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Struktur Aset

Likuiditas

Pertumbuhan
Penjualan

Ukuran
Perusahaan

-10.320, memiliki arti bahwa jika struktur aset terjadi peningkatan 1 persen maka 
variabel struktur modal akan menurun sebesar -10.320 dengan catatan bahwa 
variabel lain tetap konstan.
-7.043, memiliki arti bahwa jika likuiditas terjadi peningkatan 1 persen maka 
variabel struktur modal akan menurun sebesar -7.043 dengan catatan bahwa 
variabel lain tetap konstan.
-1.295, memiliki arti bahwa jika pertumbuhan penjualan terjadi peningkatan 1 
persen, maka struktur modal akan menurun sebesar -1.295 dengan catatan bahwa 
variabel lain tetap konstan.
0.378, memiliki arti bahwa jika ukuran perusahaan terjadi peningkatan 1 persen 
maka struktur modal akan meningkat sebesar 0.378 dengan catatan bahwa 
variabel lain tetap konstan.

Tabel 9. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
Variabel F-hitung F-tabel Sig. Keterangan
Regression 
Residual Total

17.686 2,64 0.000b Sign.

Sumber: Data diolah (2021)
Pada tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai Fhitung > Ftabel yaitu 17.686 > 2,64 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak serta variabel 
profitabilitas, struktur aset, likuiditas, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan BUMN sub sektor konstruksi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2020.

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Variabel t-hitung t-tabel Sig. Keterangan
Profitabilitas (X1) 2.104 2,030 0.043 Positif

Signifikan
Struktur Aset (X2) -6.135 2,030 0.000 Negatif

Signifikan
Likuiditas (X3) -5.858 2,030 0.000 Negatif

Signifikan
Pertumbuhan Penjulaan (X4) -2.262 2,030 0.030 Negatif

Signifikan
Ukuran Perusahaan (X5) 1.570 2,030 0.126 Positif Tidak 

Signifikan
Sumber: Data diolah (2021)

Pada tabel 10 dapat dilihat bahwa variabel profitabilitas memiliki nilai t-hitung > t-tabel (2.104 
> 2,030) dengan signifikansi < 0,05 yaitu 0,043 < 0,05, sehingga dapat dikatakan profitabilitas 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Struktur aset memiliki nilai -t-hitung < -t- 
tabel (-6.135 < -2,030) dengan signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05, sehingga dapat dikatakan 
variabel struktur aset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Likuiditas memiliki 
nilai -t-hitung < -t-tabel (-5.858 < -2,030) dengan signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05, sehingga 
dapat dikatakan variabel likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. 
Kemudian pertumbuhan penjualan memiliki nilai -t-hitung < -t-tabel (-2.262 < -2,030) dengan 
signifikansi < nilai syarat (0,05) yaitu 0,030 < 0,05, sehingga dapat dikatakan variabel pertumbuhan 
penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan variabel ukuran 
perusahaan memiliki nilai t-hitung < t-tabel (1.570 < 2,030) dengan signifikansi > 0,05 yaitu 0,126 > 
0,05, sehingga dapat dikatakan variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan 
terhadap struktur modal.

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model R Square Adjusted 

R Square
Keterangan

1 0,722 0,681 Berkontribusi sebesar 72,7% atau
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68,1%
Sumber: Data diolah (2021)

Pada tabel 11 dapat dilihat bahwa nilai dari R Square pada perusahan BUMN sub sektor 
konstruksi sebesar 0,722. Dengan demikian variabel independen profitabilitas, struktur aset, likuiditas, 
pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan memiliki kontibusi sebesar 72,2% terhadap variabel 
struktur modal. Maka sisanya hanya 21,8% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model 
penelitian ini. Sedangkan jika melihat nilai dari Adjusted R Square pada perusahan BUMN sub sektor 
konstruksi sebesar 0,681. Hal ini berarti 68,1% struktur modal dapat dipengaruhi oleh variabel 
independen profitabilitas, struktur aset, likuiditas, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan. 
Sedangkan sisanya yaitu 31,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian.

Pembahasan
Pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal perusahaan BUMN sub sektor konstruksi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2020
Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat dilihat dari rasio profitabilitas. 

Profitabilitas pada penelitian ini diproksikan dengan return on asset, yaitu kemampuan suatu 
perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Perusahaan dengan profit 
yang tinggi akan memberikan sinyal yang positif bagi penanam modal atau investor untuk 
menanamkan modalnya. Sehingga semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 
maka semakin kecil kemungkinan perusahaan dalam menggunakan hutang. Perusahaan dengan 
profitabilitas yang tinggi, akan menunjukkan perusahaan tersebut mempunyai dana internal yang 
cukup dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya. Dengan demikian penggunaan dana eksternal 
dapat ditekan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Muslimah et al. (2020) yang menyatakan bahwa 
profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap struktur modal. Sedangkan Cahyani & Handayani (2017) dan Dewiningrat & Mustanda 
(2018) menyatakan bahwa Return on Asset (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
struktur modal. Hasil penelitian ini tidak sependapat Salmah & Ermeila (2019) yang menyatakan 
bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA) tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap struktur modal.

Pengaruh struktur aset terhadap struktur modal perusahaan BUMN sub sektor konstruksi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2020

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur aktiva berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap struktur modal. Pinjaman jangka panjang akan lebih mudah diperoleh bagi perusahaan- 
perusahaan dengan aset yang besar. Dengan demikian, pendanaan perusahaan diperoleh dengan 
melalukan pinjaman jangka panjang. Semakin tinggi struktur aset akan memperlihatkan bahwa hutang 
yang diambil perusahaan semakin besar. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar bisa menawarkan 
asetnya sebagai bentuk jaminan kepada kreditur untuk memperoleh modal yang besar dengan tujuan 
memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Pramukti (2019) yang menyatakan bahwa struktur aset 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal, sedangkan Cahyani & Handayani (2017), 
Salmah & Ermeila (2019) dan Muslimah et al. (2020) menemukan bahwa variabel struktur aset 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Hasil penelitian ini tidak sependapat 
dengan penelitian penelitian Pradana et al. (2013) yang menyatakan bahwa struktur asset tidak 
berpengaruh terhadap struktur modal.

Pengaruh likuiditas terhadap struktur modal perusahaan BUMN sub sektor konstruksi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas yang diproksikan dengan current ratio 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Hal ini diartikan apabila likuiditas 
semakin tinggi maka jumlah utang semakin rendah. Dengan demikian, perusahaan dengan dana 
internal yang tinggi, perusahaan akan lebih mendahulukan penggunaan dana internal, dalam 
pendanaan investasinya. Likuiditas yang tinggi merupakan gambaran suatu perusahaan mempunyai 
dana internal yang besar.
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Hasil penelitian ini konsisten dengan Cahyani & Handayani (2017) dan Muslimah et al. (2020) 
yang menyatakan bahwa struktur aset yang diproksikan dengan current ratio berpengaruh negatif 
terhadap struktur modal. Sedangkan hasil penelitian Primantara & Dewi (2016) menyatakan bahwa 
current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal.

Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal perusahaan BUMN sub sektor 
konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011 -2020

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (Growt of sales) memiliki 
pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Meningkatnya pertumbuhan penjualan pada 
perusahaan, maka proporsi penggunaan hutang perusahaan akan meningkat sehingga struktur modal 
pada perusahaan akan meningkat pula. Kondisi ini akan menarik perhatian para penanam modal atau 
investor dalam menanamkan modalnya sehingga mempermudah manajemen mendapatkan hutang. hal 
ini yang mengakibatkan struktur modal perusahaan akan meningkat. Dengan meningkatnya 
pertumbuhan penjualan akan mendorong perusahaan dalam memperbanyak jumlah modalnya untuk 
menaikan tingkat produktivitas perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Dewiningrat & Mustanda (2018) yang menyatakan bahwa 
pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan 
Pramukti (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap struktur modal. Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian Wijaya & Utama 
(2014) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap struktur modal.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal perusahaan BUMN sub sektor konstruksi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2020.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap struktur modal. Keadaan ini disebabkan karena perusahaan dalam setiap 
penggunaan sumber dana baik dari modal sendiri atau modal asing mempunyai biaya modal yang 
berbeda-beda dan dengan tingkat risiko yang berbeda. Setiap perusahaan akan lebih mendahulukan 
penggunaan sumber dana internal daripada likuiditas suatu perusahaan untuk mengurangi risiko 
penggunaan hutang jangka panjang (Muslimah et al., 2020).

Hasil penelitian ini konsisten dengan Pramukti (2019), Cahyani & Handayani (2017) dan 
Muslimah et al. (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
struktur modal. Penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian Wardita & Astakoni (2018) yang 
menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal.

Kesimpulan
Hasil penelitian uji F menunjukan semua variabel independen yaitu profitabilitas, struktur aset, 

likuiditas, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur 
modal. Kemudian dari hasil uji t variabel profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
struktur modal. Sedangkan struktur aset, likuiditas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap struktur modal. Berbeda dengan variabel ukuran perusahaan berpengaruh 
positif tidak signifikan terhadap struktur modal.

Nilai R square 0.722 atau 72,2%. Hal ini dapat diartikan bahwa sebesar 72,2% variabel 
dependen struktur modal dapat dijelaskan oleh variabel independennya yaitu profitabilitas, struktur 
aset, likuiditas, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan.
Saran

Penelitian ini berkontribusi di dalam memberikan tambahan pemahaman dan pengetahuan 
berkaitan dengan struktur modal di lingkungan BUMN di Indonesia khususnya sub sektor konstruksi. 
Penemuan ini mendukung dan memberikan bukti bahwa variabel profitabilitas, struktur aset, 
likuiditas, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan secara simultan memiliki pengaruh 
signifikan terhadap struktur modal.

Bagi perusahaan, dengan hasil penelitian ini perusahaan BUMN sub sektor konstruksi 
sebaiknya meningkatkan profitabilitasnya melalui peningkatan return on asset dan menjaga kinerja 
perusahaan dengan cara meningkatkan laba perusahaan, mengelola sumber dana dan utang yang baik, 
selalu memperhatikan faktor internal maupun eksternal. Penelitian ini juga berimplikasi pada investor 
dan masyarakat untuk selalu lebih hati-hati dalam mengambil keputusan investasinya di perusahaan.

Bagi peneliti selanjutnya, beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam melihat hasil 
pengamatan ini. Periode pengamatan yang dilakukan bisa dikatakan sudah cukup dengan periode
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pengamatan sepuluh tahun, yaitu tahun 2011-2020. Akan tetapi jumlah sampel yang diteliti masih 
sangat sedikit yaitu hanya empat perusahaan. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa 
menggunakan sampel lebih banyak lagi dengan mencakup keseluruhan perusahaan BUMN yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia di semua sektor.
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