
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Deskripsi Data 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 

likuiditas, profitabilitas, struktur aset, dan struktur modal pada perusahaan 

property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-

2018. Sampel dari penelitian ini bersumber dari data sekunder yang berupa 

laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari web www.idx.co.id. 

Penelitian ini menggunakan sebanyak 156 sampel, yang bersumber dari 39 

perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI selama 2015-2018.  

Penelitian ini menggunakan puposive sampling yaitu dengan 

pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu yang sudah 

ditentukan sebelumnya. Adapun kriteria pengambilan sampel berdasarkan 

kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang sudah terdaftar di BEI periode 2015-2018.  

2. Perusahaan yang termasuk dalam sub sektor property dan real estate yang 

terdaftar di BEI.  

3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan perusahaan tahunan yang 

sudah diaudit secara lengkap pada tahun 2015-2018.  

2. Deskripsi Statistik 

Analisis statistik deskriptif merupakan bentuk analisis data untuk 

menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas sampel 



(Misbahuddin dan Hasan, 2015: 258). Analisis statistik deskriptif dilakukan 

untuk memberikan gambaran mengenai berapakah jumlah maksimum, mean, 

dan median suatu data variabel pada penelitian. Berdasarkan jumlah sampel 

data pada variabel intervening struktur modal, nilai perusahaan sebagai 

variabel dependen dan variabel independen likuiditas, profitabilitas, dan 

struktur aset, didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif  Perusahaan Property dan Real Estate selama 

Tahun 2015-2018 

         Statistik 

Variabel 

N Minumum Maksimum Mean Std. 

Deviation 

Nilai 

Perusahaan 

156 0.09153 17151252.35 231485.444 1462887.154 

Struktur Modal 156 0.00096 1.73415 0.38301109 0.360746994 

Struktur aset 156 0.00024 1 0.107316538 0.169533196 

Likuiditas 156 0.20773 5961.2559 55.6971162 508.536493 

Profitabilitas  156 0.00035 0.98527 0.081356346 0.136150447 

Sumber : Lampiran 21 

 

1. Nilai Perusahaan yang diproxykan dengan price book value (PBV), Price 

Book Value (PBV) merupakan rasio antara harga perlembar saham dengan 

nilai buku perlembar saham. Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif 

pada Tabel 4.1, nilai perusahaan dengan jumlah data (N) sebanyak 156 



memiliki nilai minimum sebesar 0.09153, nilai maximum sebesar 

17151252.35, dan nilai rata-rata variabel nilai perusahaan adalah sebesar 

231485.444 dengan standar deviasi sebesar 1462887.154. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel nilai perusahaan dengan jumlah data (N) sebanyak 156 berada 

diantara kisaran antara nilai 0.09153-17151252.35, dengan nilai rata-rata 

231485.444 dan nilai simpangan baku 1462887.154, dimana nilai simpangan 

baku lebih kecil daripada nilai rata-rata. 

2. Strutur Modal yang diproxykan dengan Long Debt to Equity Ratio (LDER) 

Long Debt to Equity Ratio (LDER) dalam penelitian ini merupakan rasio yang 

menggambarkan struktur modal yang merupakan variabel intervening. Long 

Debt to Equity Ratio (LDER) merupakan perbandingan proporsi utang jangka 

panjang terhadap modal sendiri. Long Debt to Equity Ratio (LDER) sendiri 

merupakan rasio yang mengukur proporsi utang jangka panjang terhadap 

modal sendiri. Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada Tabel 4.1, 

struktur modal dengan jumlah data (N) sebanyak 156 memiliki nilai minimum 

sebesar 0.00096, nilai maximum sebesar 1.73415, dan nilai rata-rata variabel 

struktur modal adalah sebesar 0.38301109 dengan standar deviasi sebesar 

0.360746994. Dapat disimpulkan bahwa variabel strutur modal dengan jumlah 

data (N) sebanyak 156 berada diantara kisaran antara nilai 0.00096-1.73415, 

dengan nilai rata-rata 0.38301109 dan nilai simpangan baku 0.360746994, 

dimana nilai simpangan baku lebih kecil daripada nilai rata-rata. 

1. Struktur Aset 



Struktur aset dalam penelitian ini merupakan variabel independen. Struktur 

aset merupakan perbandingan antara aset tetap terhadap total aset. Struktur 

aset menunjukkan alokasi untuk komponen aset tetap dari total aset yang 

dimiliki perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada 

Tabel 4.1 tersebut dapat diketahui bahwa variabel struktur aset dengan jumlah 

data (N) sebanyak 156 memiliki nilai minimum sebesar 0.00024, nilai 

maximum sebesar 1, dan nilai rata-rata variabel struktur aset adalah sebesar 

0.107316538 dengan standar deviasi sebesar 0.169533196. Dapat disimpulkan 

bahwa bahwa variabel struktur aset dengan jumlah data (N) sebanyak 156 

berada diantara kisaran antara nilai 0.00024-1, dengan nilai rata-rata 

0.107316538 dan nilai simpangan baku 0.169533196, dimana nilai simpangan 

baku lebih besar daripada nilai rata-rata. 

2. Likuiditas yang diproxykan dengan Current Ratio (CR) 

Current ratio (CR) dalam penelitian ini merupakan rasio yang 

menggambarkan likuiditas yang merupakan variable independen. Current 

ratio (CR) merupakan perbandingan antara current assets terhadap current 

liabilities. Current ratio sendiri merupakan rasio yang menunjukkan 

sejauhmana tagihan-tagihan jangka pendek dari para kreditor dapat terpenuhi 

dengan aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 

dekat. Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada Tabel 4.1 tersebut 

dapat diketahui variabel likuiditas dengan jumlah data (N) sebanyak 156 

memiliki nilai minimum sebesar 0.20773, nilai maximum sebesar 5961.2559, 

dan nilai rata-rata variabel Likuiditas adalah sebesar 55.6971162 dengan 



standar deviasi sebesar 508.536493. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

bahwa variabel likuiditas dengan jumlah data (N) sebanyak 156 berada 

diantara kisaran antara nilai 0.20773-5961.2559, dengan nilai rata-rata 

55.6971162 dan nilai simpangan baku 508.536493, dimana nilai simpangan 

baku lebih besar daripada nilai rata-rata. 

3. Profitabilitas yang diproxykan dengan Return on Asset (ROA) 

Return on asset (ROA) dalam penelitian ini merupakan rasio yang 

menggambarkan profitabilitas yang merupakan variabel independen. Return 

on asset (ROA) merupakan perbandingan antara laba bersih terhadap total 

aset. Return on asset (ROA) sendiri merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas aktiva yang 

dipergunakan. Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada Tabel 4.1 

tersebut dapat diketahui bahwa variabel profitabilitas dengan jumlah data (N) 

sebanyak 156 memiliki nilai minimum sebesar 0.00035, nilai maximum 

sebesar 0.98527, dan nilai rata-rata variabel profitabilitas adalah sebesar 

0.081356346 dengan standar deviasi sebesar 0.136150447. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel profitabilitas dengan jumlah data (N) sebanyak 156 berada 

diantara kisaran antara nilai 0.136150447-0.98527, dengan nilai rata-rata 

0.081356346 dan nilai simpangan baku 0.136150447, dimana nilai simpangan 

baku lebih besar daripada nilai rata-rata. 

3. Hasil Penelitian 

1. Hasil pengujian prasyarat 



Penelitian dengan menggunakan teknik uji hipotesis structural equation 

modelling memiliki syarat bahwa data yang digunakan dalam penelitian 

harus valid dan reliabel dan tidak terdapat multikoliniaritas. Oleh karena 

itu diperlukan pengamatan hasil analisis prasyarat untuk mendapatkan data 

yang sesuai dengan syarat data yang dapat digunakan untuk uji hipotesis. 

Berikut prasyarat data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Validitas dan reliabilitas  

Validitas dan reliabilitas didasarkan pada outer model sering juga 

disebut (outer relation atau measurement model). Hasil dari uji 

validitas dan reliabilitas dapat ditunjukkan pada gambar berikut 

(selengkapnya pada Lampiran 22). 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uraian  Chronbac’s 

Alpha 

rho A Composite 

Reliability 

Average Variance 

Extracted (AVE) 

Likuiditas 1,000 1,000 1,000 1,000 

Nilai 

perusahaan 

1,000 1,000 1,000 1,000 

Profitabilitas 1,000 1,000 1,000 1,000 

Struktur Aset 1,000 1,000 1,000 1,000 

Struktur Model 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

Berdasarkan Tabel 4.2, indeks AVE pada masing-masing variabel 

lebih dari 0,5, yakni sebesar 1,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semua data memenuhi sifat valid. Sedangkan berdasarkan hasil analisis 

dengan SmartPLS versi 3.2.8 didapat indeks cronbach’s alpha pada 



masing-masing variabel lebih dari 0,7, yakni sebesar 1,00 sehingga 

data bersifat reliabel. 

b. Uji koliniaritas 

Uji koliniaritas dalam penelitian ini menggunakan data berdasarkan 

collinearity statistic (VIF). Hasil uji kolinearitas data antar variabel 

pada inner VIF values sebagai berikut (selengkapnya pada Lampiran 

23) 

Tabel 4.3 Hasil Uji Kolinearitas 

Uraian Nilai Perusahaan Struktur Aset 

Likuiditas 1,045 1,048 

Profitabilitas 1,314 1,302 

Struktur Aset 1,330 1,39 

Struktur Modal 1,010 - 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 didapat indeks VIF pada setiap hubungan antar 

variabel kurang dari 5 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolinearitas. 

Prasyarat validitas, reliabilitas, dan kolinearitas sudah terpenuhi 

sehingga uji SEM pada data dapat dilakukan. Uji SEM pada data 

dengan variabel independen profitabilitas, likuiditas, struktur aset, dan 

variabel intervening struktur modal, dan varaibel dependen nilai 

perusahaan pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar 



dalam Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 sampai 2018, adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menghasilkan model struktural sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur model antara profitabilitas, likuiditas, struktur aset, 

struktur modal dengan nilai perusahaan 



Indeks pengaruh tersebut juga dapat dilihat pada R
2
 melalui 

proses PLS Algorithm. Hasil R
2 

yang dihasilkan dalam analisis data 

struktur model antara profitabilitas, likuiditas, struktur aset, struktur 

modal dengan nilai perusahaan menggunakan Smart PLS adalah 

sebagai berikut (selengkapnya pada Lampiran 24). 

Tabel 4.4 Nilai R Square 

Uraian  R Square R Square Adjusted 

Nilai perusahaan 0,943 0,942 

Struktur modal 0,929 0,927 

 

Berdasarkan gambar 4.1 dan tabel 4.4 didapat bahwa besarnya 

pengaruh variabel-variabel independen terhadap struktur modal 

sebesar 0,929. Sedangkan besarnya pengaruh variabel-variabel bebas 

secara langsung dan melalui intervening terhadap variabel dependen 

sebesar 0,943. 

Melalui proses bootstrapping pada software of SmartPLS versi 

3.2.8, parameter uji P values diperoleh untuk memprediksi adanya 

hubungan kausalitas (selengkapnya Lampiran 25). 

Tabel 4.5 Result of Direct Effect 

Uraian Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

  
 

     
   

P Values 

Likuiditas 

terhadap Nilai 

Perusahaan  

0,977 0,964 0,081 12,058 0,000 

Likuiditas 

terhadap 

struktur 

modal 

-0,049 -0,052 0,022 2,232 0,026 



Profitabilitas 

terhadap nilai 

perusahaan 

0,131 0,139 0,062 2,144 0,035 

Profitabilitas 

terhadap 

struktur 

modal 

-0,026 -0,025 0,014 1,861 0,063 

Struktur aset 

terhadap nilai 

perusahaan 

-1,105 -1,097 0,082 13,554 0,000 

Struktur aset 

terhadap 

struktur 

modal 

1,030 1,030 0,020 51,302 0,000 

Struktur 

modal 

terhadap nilai 

perusahaan 

0,991 0,987 0,049 20,292 0,000 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa p values likuiditas 

terhadap nilai perusahaan kurang dari 0,05 sehingga likuiditas 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. P value likuiditas terhadap 

struktur modal kurang dari 0,05 sehingga likuiditas berpengaruh 

terhadap struktur modal. P value profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan kurang dari 0,05 sehingga profitabilitas berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. P value profitabilitas struktur modal lebih 

dari 0,05 sehingga profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal. P value pada struktur aset terhadap nilai perusahaan kurang 

dari 0,05 sehingga struktur aset berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

P value pada struktur aset terhadap struktur modal kurang dari 0,05 

sehingga struktur aset berpengaruh terhadap struktur modal. P value 

pada struktur modal terhadap nilai perusahaan kurang dari 0,05 

sehingga struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 



Ada tidaknya pengaruh juga dapat didasarkan pada harga T-

statistics. Jika nilai T-statistics hubungan antar variabel lebih dari 

1,975 (T tabel), maka ada pengaruh. Berdasarkan harga T-statistics 

pada tabel 4.5, maka: 

a. Likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

b. Likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal.  

c. Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

d. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal.  

e. Struktur aset berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

f. Struktur aset berpengaruh terhadap struktur modal.  

g. Struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Ada tidaknya pengaruh tidak langsung didasarkan pada hasil 

dari total indirect effect (selengkapnya pada Lampiran 26). 

Tabel 4.6 Hasil Total Indirect Effect 

Uraian Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

  
 

     
   

P Values 

Likuiditas 

terhdap Nilai 

Perusahaan  

-0,048 -0,052 0,022 2,194 0,029 

Likuiditas 

terhadap 

struktur modal 

 -0,000 0,000   

Profitabilitas 

terhadap nilai 

perusahaan 

-0,026 -0,025 0,014 1,870 0,062 

Profitabilitas 

terhadap 

struktur modal 

 -0,000 0,000   

Struktur aset 

terhadap nilai 

perusahaan 

1,021 1,017 0,057 17,817 0,000 

Struktur aset  0,000 0,000   



terhadap 

struktur modal 

Struktur modal 

terhadap nilai 

perusahaan 

 0,000 0,000   

 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa p values 

likuiditas terhadap nilai perusahaan kurang dari 0,05 sehingga 

likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui struktur 

modal sebagai variabel intervening. P value profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan lebih dari 0,05 sehingga profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui struktur modal sebagai 

variabel intervening. P value struktur aset terhadap nilai perusahaan 

kurang dari 0,05 sehingga struktur aset berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan melalui struktur modal sebagai variabel intervening. 

Ada tidaknya pengaruh juga dapat didasarkan pada harga T-

statistics. Jika nilai T-statistics hubungan antar variabel lebih besar 

dari 1,975 (T tabel), maka ada pengaruh. Berdasarkan harga T-

statistics pada tabel 4.6, maka: 

a. Likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui struktur 

modal sebagai variabel intervening.  

b. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui 

struktur modal sebagai variabel intervening.  

c. Struktur aset berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui 

struktur modal sebagai variabel intervening 

2. Uji Hipotesis 



a. H1= Likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

Berdasarkan Tabel 4.6, nilai T-statistics antara likuiditas dengan nilai 

perusahaan sebesar 12,058 atau > 1,975 (T tabel) sehingga maka dapat 

disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel likuiditas terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarkan tabel 4.6 nilai original sample antara 

liukuiditas terhadap nilai perusahaan sebesar 0.977 sehingga variabel 

likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

b. H2= profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai Perusahaan 

Berdasarkan Tabel 4.6, nilai T-statistics antara profitabilitas dengan 

nilai perusahaan sebesar 2,144 atau > 1,975 (T tabel) sehingga dapat 

disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan. Berdasarkan tabel 4.6 nilai original sample antara 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan sebesar 0.131 sehingga variabel 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

c. H3= struktur Aset berpengaruh negatif terhadap nilai Perusahaan 

Berdasarkan Tabel 4.6, nilai T-statistics antara struktur aset dengan 

nilai perusahaan sebesar 13,554 atau < 1,975 (T tabel) sehingga dapat 

disimpulkan tidak terdapat pengaruh antara variabel struktur aset 

terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan tabel 4.6 nilai original sample 

antara struktur aset terhadap nilai perusahaan sebesar 1,105 sehingga 

variabel struktur aset berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan 

d. H4= likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal 



Berdasarkan Tabel 4.6, nilai T-statistics antara likuiditas dengan 

struktur modal sebesar 2,599 atau > 1,975 (T tabel) sehingga dapat 

disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel likuiditas terhadap 

struktur modal. Berdasarkan tabel 4.6 nilai original sample antara 

likuiditas terhadap struktur modal sebesar -0.049 sehingga variabel 

likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal  

e. H5= profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal 

Berdasarkan Tabel 4.6, nilai T-statistics antara profitabilitas terhadap 

struktur modal sebesar 65,293 atau > 1,975 (T tabel) sehingga dapat 

disimpulkan tidak terdapat pengaruh antara variabel profitabilitas 

terhadap struktur modal.  

f. H6= struktur aset berpengaruh positif terhadap struktur modal 

Berdasarkan Tabel 4.6, nilai T-statistics antara struktur aset terhadap 

struktur modal sebesar 51,302 atau > 1,975 (T tabel) sehingga dapat 

disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel struktur aset terhadap 

struktur modal. Berdasarkan tabel 4.6 nilai original sample antara 

struktur aset terhadap struktur modal sebesar 1,030 sehingga variabel 

struktur aset berpengaruh positif terhadap struktur modal 

g. H7= struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

Berdasarkan Tabel 4.6, nilai T-statistics antara struktur modal terhadap 

nilai perusahaan sebesar 20,292 atau > 1,975 (T tabel) sehingga dapat 

disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel struktur modal terhadap 

nilai perusahaan. Berdasarkan tabel 4.6 nilai original sample antara 



struktur modal terhadap nilai perusahaan sebesar 0,991 sehingga 

variabel struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

h. H8 = profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan 

struktur modal sebagai variabel intervening 

Berdasarkan Tabel 4.7, nilai T-statistics antara profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening 

sebesar 18,617 atau > 1,975 (T tabel) sehingga dapat disimpulkan 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan 

struktur modal sebagai variabel intervening.  

i. H9= likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan 

struktur modal sebagai variabel intervening 

Berdasarkan Tabel 4.7, nilai T-statistics antara likuiditas terhadap nilai 

perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening sebesar 

2,444 atau > 1,975 (T tabel) sehingga dapat disimpulkan antara 

likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan struktur 

modal sebagai variabel intervening. Berdasarkan tabel 4.6 nilai 

original sample antara likuiditas terhadap nilai perusahaan sebesar -

0,048 sehingga variabel likuiditas berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan melalui struktur modal sebagai variabel intervening. 

j. H10= struktur aset  berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

dengan struktur modal sebagai variabel intervening 

Berdasarkan Tabel 4.6, nilai T-statistics antara struktur aset terhadap 

nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening 



sebesar 3,880 atau > 1,975 (T tabel) sehingga dapat disimpulkan 

struktur aset berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan struktur 

modal sebagai variabel intervening. Berdasarkan tabel 4.6 nilai 

original sample antara struktur aset terhadap nilai perusahaan sebesar -

1,021 sehingga variabel struktur aset berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan melalui struktur modal sebagai variabel intervening. 

4. Pembahasan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 

likuiditas, profitabilitas, dan struktur aset terhadap nilai perusahaan dengan 

struktur modal sebagai variabel intervening pada perusahaan property dan 

real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018. 

Berikut adalah pembahasan dari hasil penelitian: 

1. Pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan  

Hipotesis pertama menyatakan likuiditas berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan property dan real estate  yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Setelah dilakukan pengujian 

data dengan software of SmartPLS versi 3.2.8 diperoleh bahwa terdapat 

pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Putra dan lestari (2016) bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Tinggi likuiditas di sini dilihat dari aset lancar yang 

dibagi dengan hutang lancar, ketika hasil menunujukan lebih tinggi aset 

lancar daripada hutang lancar berarti ini menunjukan bahwa aset lancar 



atau dana yang tersedia untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo, 

membayar tagihan sewaktu-waktu, deviden, keperluan operasi saat itu juga 

dan investasi dapat terpenuhi sehingga  persepsi  investor  pada  kinerja 

perusahaan  semakin baik.  Hal  ini disebabkan perusahaan yang memiliki 

tingkat likuiditas yang tinggi mempunyai dana internal yang besar, 

sehingga perusahaan juga menggunakan dana internalnya terlebih dahulu 

untuk membiayai investasinya sebelum menggunakan pembiayaan 

eksternal melalui  hutang. Hal tersebut dapat meningkatkan permintaan 

investor terhadap saham perusahaan meningkat. Peningkatan permintaan 

saham akan mengakibatkan nilai perusahaan akan meningkat. Hasil 

penelitian serupa juga diungkapkan oleh Prisilia (2013) yang menyatakan 

likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ini berarti 

semakin tinggi tingkat likuiditas maka semakin tinggi pula nilai 

perusahaan. Karena rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur tingkat kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban keuangan yang berjangka pendek tepat pada waktunya. Tingkat 

likuiditas yang tinggi memperkecil kegagalan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban finansial jangka pendek kepada kreditur dan berlaku 

pula sebaliknya. Tinggi rendahnya rasio ini akan mempengaruhi minat 

investor untuk menginvestasikan dananya.  

Hubungan antara likuiditas dan profitabilitas adalah jika 

kemampuan sebuah perusahaan tersebut dalam membayar kewajiban 

jangka pendeknya baik, maka kemampuan dalam menghasilkan labanya 



pun baik, Armen (2013). Sehinggga semakin tinggi likuiditas perusahaan 

(yang salah satunya tercermin dalam rasio kas atas aktiva lancar), semakin 

banyak dana tersedia bagi perusahaan untuk membayar dividen, 

membiayai operasi dan investasinya, sehingga persepsi investor pada 

kinerja perusahaan akan meningkat. Harga saham diduga akan meningkat 

pula dan PBV akan terpengaruh secara menguntungkan. Yang artinya 

dengan tingkat likuiditas yang tinggi memberikan sinyal kepada  para 

investor sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat seiring dengan 

bertambah meningkatnya minat investor.  

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan  

Hipotesis kedua menyatakan profitabilitas berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan property dan real estate  yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Setelah dilakukan pengujian 

data diperoleh profitabilitas perusahaan berhubungan positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan.  Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis kedua.  

Profitabilitas dalam penelitian ini dihitung dengan proxy return on 

asset (ROA). ROA merupakan ukuran seberapa besar laba bersih yang 

dapat diperoleh dari seluruh kekayaan (aset) yang dimiliki perusahaan. 

Semakin tinggi ROA berarti kinerja perusahaan semakin baik dan sebagai 

dampaknya harga saham perusahaan semakin meningkat. Peningkatan 

harga saham berdampak pada return saham perusahaan yang bersangkutan 

juga meningkat. Berdasarkan hal tersebut, ROA berhubungan positif 

terhadap return saham (Susilowati 2011). Berdasarkan hasil penelitian 



Natarsyah dalam susilowati (2011) return on asset mempunyai hasil yang 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Semakin besar 

return on asset menunjukkan kinerja semakin baik sehingga mampu 

memberikan laba bagi perusahaan dan akan mengundang investor untuk 

membeli saham akan tinggi. Sebaliknya, apabila return on asset semakin 

kecil menunjukkan bahwa dari total aset yang digunakan perusahaan 

mendapatkan kerugian, maka investor kurang suka melirik saham 

perusahaan tersebut dan harga sahamnya akan rendah. 

 Nurhayati (2013) menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan 

berhubungan positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Profit yang 

tinggi memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik sehingga dapat 

memicu investor untuk ikut meningkatkan permintaan saham. Permintaan 

saham yang menaik menyebabkan nilai perusahaan meningkat. Temuan 

penelitian ini mendukung signaling theory, yang menyatakan bahwa 

perusahaan yang mempunyai earning yang semakin meningkat merupakan 

signal bahwa perusahaan tersebut mempunyai prospek bagus di masa yang 

akan datang. Putra (2016) juga menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Tingginya profitabilitas 

menunjukkan efektifitas pengelolaan manajemen perusahaan. Tingginya 

profitabilitas juga dapat menunjukkan prospek perusahaan yang baik 

kepada para investor karena para investor akan tertarik pada perusahaan 

yang memiliki profitabilitas yang baik, karena profitabilitas sendiri adalah 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Para investor 



menanamkan saham pada perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan 

return (Mahatma, 2013). Semakin tinggi kemampuan perusahaan 

memperoleh laba, maka semakin besar return yang diharapkan investor, 

sehingga menjadikan nilai perusahaan menjadi naik, karena meningkatnya 

permintaan saham.  

3. Pengaruh struktur aset terhadap nilai perusahaan  

Hipotesis ketiga mengatakan bahwa struktur aset berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan analisis data didapat bahwa 

struktur aset berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Yang artinya 

hipotesis ketiga tidak bertentangan dengan hasil penelitian.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah 

dilakukan Machali (2017) mengatakan struktur aset berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan dan juga penelitian yang dilakukan Wijoyo 

(2018) bahwa struktur aset berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan dimana pengaruh tersebut secara negatif maka semakin besar 

struktur aset perusahaan maka semakin kecil nilai perusahaan.  

Dalam penelitian ini struktur aset dicari dengan total aset tetap 

dibagi dengan total aset, ketika total aset tetap pada tahun sekarang lebih 

tinggi dari pada total aset maka struktur aset lebih tinggi daripada struktur 

aset tahun lalu, atau ketika total aset tetap pada periode ini lebih rendah 

daripada total aset maka struktur aset lebih rendah daripada struktur aset 

periode lalu, dan ternyata ketika struktur aset dihubungkan dengan nilai 



perusahaan, dimana nilai perusahaan dihitung dengan rumus PBV tenyata 

menunjukan pengaruh negatif. 

  Penelitian ini antara struktur aset dengan nilai perusahaan 

memiliki nilai negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini ketika struktur aset naik, maka nilai perusahaan akan turun, 

karena para investor atau kreditor berpendapat bahwa ketika struktur aset 

perusahaan naik, maka perusahaan tersebut tidak membutuhkan para 

investor atau kreditor sehingga mengakibatkan nilai perusahaan turun 

karena investor atau kreditor sedikit yang melirik perusahaan tersebut, atau 

dengan kata lain harga saham perusahaan turun, dan sebaliknya ketika 

struktur aset turun maka nilai perusahaan akan naik, karena investor atau 

kreditor merasa dibutuhkan oleh perusahaan tersebut.   

4. Pengaruh Likuiditas terhadap Struktur Modal 

Hipotesis keempat menyatakan likuiditas berpengaruh terhadap 

struktur modal pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Berdasarkan hasil analisis data 

didapat bahwa likuiditas terhadap struktur modal menunjukkan bahwa 

likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. 

Sehingga hasil penelitian dengan hipotesis tidak bertentangan.  

Hasil uji statistik ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Chasanah dan Satrio (2017) pada perusahaan transportasi di BEI 

2010-2014. Hasil penelitian dilakukan oleh Chasanah dan Satrio tersebut 

menyatakan likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan yang berarti 



bahwa semakin tinggi likuiditas perusahaan, maka semakin menurunkan 

struktur modal yang dimiliki. Hasil penelitian juga konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Indira (2018). Berdasarkan beberapa hasil 

penelitian tersebut, maka sesuai dengan teori pecking order yang 

mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang 

tinggi maka cenderung utangnya lebih rendah.  

Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi 

mempunyai sumber dana yang cukup besar, sehingga perusahaan lebih 

memilih menggunakan internalnya terlebih dahulu untuk membiayai 

perusahaannya sebelum mengambil keputusan menggunakan dana yang 

bersumber dari eksternalnya. Likuiditas mengacu pada kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang digunakan 

dalam mengambil keputusan mengenai struktur modal. Sehingga ketika 

likuiditas tinggi maka struktur modal akan turun, dan ketika likuiditas 

turun maka struktur modal akan naik.  

5. Pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal. Hasil penelitian ini bertentangan 

dengan hipotesis awal.  

Profitabilitas yang tidak berpengaruh terhadap struktur modal, 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryaman (2016) yang 

menyatakan bahwa perusahaan tidak terlalu memperhatikan profitabilitas 

dalam menentukan keputusan pendanaan jangka panjang, struktur modal 



akan tetap meningkat saat profitabilitas mengalami fluktuasi, artinya 

profitabilitas tidak mempengaruhi keputusan struktur modal pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

Maulina (2018) yang menyatakan bahwa hasil penelitiannya menolak teori 

pecking order. Pecking order theory menyatakan semakin tinggi profit, 

perusahaan cenderung menggunakan dana internal sehingga perusahaan 

memerlukan hutang yang sedikit. Ketidaksesuaian ini dengan teori karena 

tingkat profitabilitas perusahaan saat penelitian rendah, 

Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Zaviera (2010) mengenai struktur modal yang mengambil sampel 

perusahaaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2006-2009 

menyimpulkan bahwa faktor profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal. Penelitian pandey (2005) yang berjudul capital structure 

and firm characteristic menyebutkan bahwa accordibg to the interest tax 

shield hypotheisis which is derived from modigliani and miller (1963). 

Firm with high profits would employ high debt to gain tax benefit. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh 

negatif signifikan terhadap struktur modal. Penelitian lainnya menunjukan 

hasil sama bahwa ROA mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap 

struktur modal adalah penelitian yang dilakukan Cekrezi (2013) dan 

penelitian Xu (2012). 

6. Pengaruh Struktur Aset terhadap Struktur Modal 



Hipotesis keenam menyatakan struktur aset berpengaruh terhadap 

struktur modal pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018. Berdasarkan hasil pengolahan 

data didapat hasil bahwa struktur aset berpengaruh positif terhadap 

struktur modal. Dan itu artinya hasil penelitian tidak bertentangan dengan 

hipotesis awal. 

Struktur aset yang dihitung dengan membandingkan nilai total aset 

tetap dengan nilai total aset dan struktur modal dengan cara 

membandingkan nilai hutang jangka panjang dengan modal pemegang 

saham, ternyata menunjukan hasil yang positif signifikan itu artinya ketika 

struktur aset naik pada periode tahun ini dibandingkan dengan periode 

sebelumnya mengakibatkan struktur modal juga naik, pada periode ini 

dibandingkan dengan periode sebelumnya, begitu juga ketika struktur aset 

turun pada periode ini dibandingkan dengan periode sebelumnya 

mengakibatkan struktur modal juga turun pada periode ini dibandingkan 

dengan periode sebelumnya. 

Karena, teori pecking order memprediksikan terdapatnya hubungan 

yang negatif untuk struktur aktiva dan struktur modal (Manurung, 2004). 

Hasil ini tidak sesuai dengan teori pecking order tetapi mendukung teori 

static trade-off. Menurut static trade-off hypothesis, struktur aktiva 

memiliki pengaruh positif terhadap struktur modal (Ruslim, 2009). 

Terjadinya pengaruh positif ini dilandasi oleh pemikiran yang 

dikemukakan Sartono dalam Hadianto (2010) yang menyatakan besarnya 



aktiva tetap yang dimiliki perusahaan dapat digunakan sebagai jaminan 

utang atau kolateral perusahaan.  

Menurut Kanita (2014) dan Ceacilia (2017) bahwa struktur aset 

berpengaruh positif terhadap struktur modal. Hubungan positif antara 

struktur aktiva dan struktur modal ini sesuai dengan pendapat (Bringham 

dan Houston, 2006) bahwa perusahaan yang aktivanya cocok sebagai 

jaminan atas pinjaman cenderung lebih banyak menggunakan utang jangka 

panjang, artinya pemberi pinjaman (misalnya bank) lebih suka 

memberikan pinjaman dananya bagi perusahaan yang memiliki aktiva 

tetap jenis umum lebih banyak, karena aktiva tetap jenis umum seperti 

tanah dan bangunan lebih mudah untuk diambil alih serta dijual oleh pihak 

bank ketika perusahaan tersebut tidak dapat melunasi pembayaran 

utangnya. Di lain pihak aktiva tetap jenis khusus seperti mesin- mesin 

spesial kurang cocok dijadikan jaminan atas pinjaman oleh pihak bank 

karena aktiva tetap jenis khusus sulit dijual oleh pihak bank ketika 

perusahaan tersebut tidak dapat melunasi pembayaran utangnya. 

7. Pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan 

Hipotesis ketujuh menyatakan struktur modal berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil analisis data dengan 

smartPLS hasilnya juga menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Pengaruh yang signifikan ini 

tidak bertentangan dengan hipotesis ketujuh. 



Struktur modal dalam penelitian ini dilihat dari perbandingan 

antara nilai hutang jangka panjang dengan nilai modal pemegang saham, 

sementara nilai perusahaan dilihat dari nilai PBV. Ketika nilai hutang 

jangka panjang lebih tinggi dari nilai modal pada periode ini dibandingkan 

dengan periode lalu, itu berarti struktur modal mengalami kenaikan. Dan 

sebaliknya ketika nilai hutang jangka panjang lebih rendah dari nilai 

modal pada periode ini dibandingkan dengan periode lalu, itu berarti nilai 

struktur modal mengalami penurunan.  

Hasil penelitian Prasetyo (2017) dan Suastini et al. (2016) adalah 

struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

berarti semakin tinggi struktur modal maka semakin tinggi pula nilai 

perusahaan. Teori persinyalan menyatakan bahwa manajer yang memiliki 

informasi bagus tentang perusahaan akan berupaya menyampaikan  

informasi tersebut  kepada  investor  luar  agar  harga  saham  perusahaan  

meningkat  (Sugiarto, 2009 : 48). Perusahaan dapat memberikan sinyal 

kepada investor melalui laporan keuangannya. Manajer dapat 

menggunakan hutang lebih banyak, sebagai sinyal yang  positif.  Investor  

merespon  penggunaan hutang sebagai good news karena perusahaan  yang  

kurang  bagus  kinerjanya  tidak  akan  berani  memakai  hutang dalam  

jumlah besar. Oleh karena itu,  investor  akan  dapat  membedakan  kinerja 

perusahaan dengan melihat struktur modal perusahaan tersebut dan 

investor akan memberi  nilai  yang  lebih  tinggi  pada  perusahaan  yang  

porsi hutangnya besar (Sugiarto, 2009: 49). Temuan ini mendukung Rizqia 



(2013) dan juga mendukung teori pensinyalan yang mendasari hubungan 

antara profitabilitas dan nilai perusahaan. 

8. Pengaruh likuiditas terhadap nilai perushaan dengan struktur modal 

sebagai variabel intervening 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh 

negatif signifikan terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai 

variabel intervening. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis 

kedelapan. Penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas memberikan 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap nilai perusahaan dengan 

struktur modal sebagai variabel intervening.  

Likuiditas yang dihitung dengan membandingkan aset lancar 

dengan hutang lancar, nilai perusahaan dengan rumus PBV, dan struktur 

modal dengan cara membandingkan nilai hutang jangka panjang dengan 

modal pemegang saham, ternyata menunjukan hasil yang negatif 

signifikan itu artinya ketika Likuiditas naik pada periode tahun ini 

dibandingkan dengan periode sebelumnya mengakibatkan nilai perusahaan 

mengalami penurunan pada periode ini dibandingkan dengan periode 

sebelumnya, begitu juga ketika likuiditas turun pada periode ini 

dibandingkan dengan periode sebelumnya mengakibatkan nilai perusahaan 

naik pada periode ini dibandingkan dengan periode sebelumnya, dengan 

struktur modal sebagai variabel intervening. 

Karena, semakin tinggi likuiditas perusahaan (yang salah satunya 

tercermin dalam rasio kas atas aktiva lancar), semakin banyak dana 



tersedia bagi perusahaan untuk membayar dividen, membiayai operasi dan 

investasinya, sehingga persepsi investor pada kinerja perusahaan akan 

meningkat. Harga saham diduga akan meningkat pula, dan PBV akan 

terpengaruh secara menguntungkan. Namun dalam peelitian ini pada tahun 

2015 sampai dengan 2018, peningkatan likuiditas bisa juga dipersepsi 

buruk. Karena  Jika perusahaan semakin likuid menunjukan kemampuan 

untuk memenuhi kewajiban financial bagi perusahaan terutama yang 

berjangka pendek dengan tepat waktu, yang diproksikan dengan current 

ratio. Aktiva lancar perusahaan yang digunakan sebagai ukuran kreditur 

dalam menilai kesanggupan tuntutan jangka pendek pada saat jatuh tempo. 

Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel likuiditas yang 

bernilai negatif signifikan, mencerminkan bahwa likuiditas berpengaruh 

negatif terhadap struktur modal, berdasarkan teori pecking order, 

perusahaan dengan kondisi likuiditas yang tinggi cenderung memilih 

untuk menggunakan pendanaan internal dalam hal pembiayaan 

operasional perusahaan sehingga menjadikan para investor tidak melirik 

perusahaan tersebut dengan artinya mengakibatkan nilai perusahaan 

menurun, seiring dengan meningkatnya likuiditas dengan struktur modal 

sebagai variabel interveningnya.  

9. Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal 

sebagai variabel intervening 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai 



variabel intervening. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hipotesis 

awal.  

Profitabilitas yang dihitung dengan membandingkan nilai laba 

bersih setelah pajak dengan total aset, nilai perusahaan dengan rumus 

PBV, dan struktur modal dengan cara membandingkan nilai hutang jangka 

panjang dengan modal pemegang saham, ternyata menunjukan hasil yang 

tidak berpengaruh itu artinya ketika profitabilitas naik pada periode tahun 

ini dibandingkan dengan periode sebelumnya mengakibatkan nilai 

perusahaan kadang ikut naik, kadang turun pada periode ini dibandingkan 

dengan periode sebelumnya, begitu juga ketika profitabilitas turun pada 

periode ini dibandingkan dengan periode sebelumnya mengakibatkan nilai 

perusahaan bias naik bisa turun pada periode ini dibandingkan dengan 

periode sebelumnya, dengan struktur modal sebagai variabel intervening. 

Hasil penelitian ini yang menunjukan bahwa profitabiltas ketika di 

intervening dengan struktur modal menunjukan hasil yang tidak 

berpengaruh, jadi hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Nopiyanti dan Darmayanti (2016).  Hasil penelitian ini 

juga kosisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2014). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2016) menyatakan bahwa 

profitabilitas yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai 

investasi maupun operasional perusahaan dari dana sendiri sehingga 

berdampak pada rendahnya utang perusahaan, yang berarti rendahnya 

pengawasan terhadap manajer oleh pihak luar perusahaan. Rendahnya 



pengawasan memungkinkan manajer untuk menggunakan dana untuk 

kepentingannya sendiri, hal ini merugikan pemegang saham yang 

berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Sehingga ketika 

profitabilitas yang di moderasi oleh struktur modal mengalami kenaikan, 

maka nilai perusahaan akan mengalami penurunan.  

Hal ini menolak teori sinyal yang menyebutkan semakin tinggi 

laba perusahaan seharusnya akan menimbulkan respon investor yang 

positif sehingga struktur modal akan menurun karena perusahaan 

cenderung menggunakan pendanaan internalnya dan berdampak pada 

naiknya nilai perusahaan (Yunan, 2017). Semakin banyak keuntungan atau 

laba yang diperoleh tidak memiliki dampak pada nilai perusahaan jika 

dimediasi oleh struktur modal karena semakin rendah kebutuhan dana 

eksternal (utang) tidak memiliki hubungan dengan naik turunnya suatu 

struktur modal pada perusahaan ataupun nilai perusahaannya. 

10. Pengaruh struktur aset terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal 

sebagai variabel intervening 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur aset berpengaruh 

positif  signifikan terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai 

variabel intervening. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis, sehingga 

hipotesis sepuluh diterima.  

Struktur aset yang dihitung dengan membandingkan nilai dari total 

aset tetap dibagi dengan total aset, nilai perusahaan dengan rumus PBV, 

dan struktur modal dengan cara membandingkan hutang jangka panjang 



dengan modal pemegang saham, ternyata menunjukan hasil positif yang 

signifikan itu artinya ketika struktur aset naik pada periode tahun ini 

dibandingkan dengan periode sebelumnya mengakibatkan nilai perusahaan 

juga ikut naik pada periode ini dibandingkan dengan periode sebelumnya, 

begitu juga ketika struktur aset turun pada periode ini dibandingkan 

dengan periode sebelumnya mengakibatkan nilai perusahaan turun pada 

periode ini dibandingkan dengan periode sebelumnya, dengan struktur 

modal sebagai variabel intervening. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Mahapsari dan Taman (2013). Penelitian yang dilakukan 

Mahapsari dan Taman (2013) menunjukkan terdapat pengaruh positif 

struktur aktiva, secara simultan terhadap harga saham setelah melalui 

struktur modal sebagai variabel intervening.  

Struktur aset merupakan cerminan kekayaan yang dimiliki 

perusahaan. Struktur aset ini terdiri atas semua kekayaan perusahaan baik 

dari aset lancar maupun aset tetap. Menurut Brigham dan Houston (2013: 

188) struktur aset adalah perusahaan yang asetnya memadai untuk 

digunakan sebagai jaminan pinjaman cenderung cukup banyak 

menggunakan hutang. Struktur aset dalam perusahaan mempunyai 

pengaruh terhadap sumber-sumber pembiayaan. Kebanyakan perusahaan 

industri sebagian besar modalnya tertanam dalam aset tetap akan 

mengutamakan pemenuhan modalnya dari  modal yang permanen yaitu 

modal sendiri sedangkan hutang sifatnya hanya pelengkap. Jadi dapat 



dikatakan bahwa struktur aset mempunyai pengaruh terhadap struktur 

modal. Semakin besar jumlah aset yang dimiliki perusahaan maka semakin 

besar pula jaminan yang dapat diberikan untuk mengambil pinjaman 

dalam jumlah besar.  

Seorang investor atau kreditor bersedia memberikan pinjaman atau 

menanamkan modalnya ke perusahaan tidak hanya asal-asalan, melainkan 

dilihat dulu bagaimana prospek perusahaan tersebut di masa yang akan 

datang. Prospek perusahaan di masa yang akan datang dapat dilihat dari 

nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin tinggi 

pula minat para pihak eksternal untuk memberikan modal atau 

memberikan hutangnya. Sehingga dalam hasil penelitian ini memberikan 

hasil bahwa struktur aset berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

dengan struktur modal sebagai variabel intervening.  



 


