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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH STRUKTUR ASET, PERTUMBUHAN ASET, DAN RISIKO 

BISNIS TERHADAP STRUKTUR MODAL DENGAN PENGENDALIAN 

MANAJEMEN SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA 

PERUSAHAAN KONSTRUKSI  YANG TERDAFTAR  

DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2020 

 

 

Oleh: 

 

 DELA SAFITRI 

NIM: 11870323826 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur aset, 

pertumbuhan aset, dan risiko bisnis terhadap struktur modal dengan 

pengendalian manajemen sebagai variabel moderating pada perusahaan 

konstruksi  yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Penelitian 

ini dilakukan pada perusahaan konstruksi  yang terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016-2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang 

bersifat kausalitas. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh perusahaan 

konstruksi  yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Sampel 

dalam penelitian ini diperoleh dengan metode purposive sampling. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh 14 perusahaan dari 19 perusahaan 

konstruksi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Moderated Regression 

Analysis (MRA). Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa: (1) Struktur 

Aset tidak berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal yang diukur 

dengan Debt to Equity Ratio (DER), hal ini dapat dilihat pada nilai sig sebesar  

0.141 > 0.05. (2) Pertumbuhan aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

struktur modal yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER), hal ini dapat 

dilihat pada nilai sig sebesar  0.002 > 0.05. (3) Risiko bisnis berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap struktur modal yang diukur dengan Debt to Equity Ratio 

(DER), hal ini dapat dilihat pada nilai sig sebesar  0.000 > 0.05.(4) Pengendalian 

manajemen memoderisasi pengaruh struktur aset terhadap struktur modal yang 

diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER), hal ini dapat dilihat pada nilai sig 

sebesar  0.000 > 0.05. (5) Pengendalian manajemen memoderisasi pengaruh 

pertumbuhan asset terhadap struktur modal yang diukur dengan Debt to Equity 

Ratio (DER), hal ini dapat dilihat pada nilai sig sebesar  0.000 > 0.05. (6) 

Pengendalian manajemen memoderisasi pengaruh risiko bisnis terhadap struktur 

modal yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER), hal ini dapat dilihat pada 

nilai sig sebesar  0.001 > 0.05 

 

Kata kunci: DER, Struktur Aset, PertumbuhanAset, Risiko Bisnis  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal merupakan salah satu alat penggerak perekonomian di suatu 

negara, karena melalui pasar modal perusahaan dapat memperoleh dana untuk 

melakukan kegiatan perekonomian. Selain itu, pasar modal juga merupakan 

sarana pembentukan modal dan akumulasi dana yang diarahkan untuk 

menunjang partisipasi masyarakat dalam pengarahan dana guna menunjang 

pembangunan nasional(Ahmad, 2004).  

Melalui pasar modal perusahaan memperoleh dana guna menunjang 

kegiatan operasional perusahaan. Salah satu keputusan yang dihadapi manajer 

keuangan dalam kaitannya dengan kegiatan operasi perusahaan adalah 

keputusan pendanaan.  Dimana keputusan pendanaan yang baik dilihat dari 

struktur modal.  Salah satu masalah pendanaan adalah seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dana yang akan 

digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya (Salim,2010) 

Struktur modal yang baik adalah struktur modal yang optimal.  Struktur 

modal optimal adalah suatu kondisi dimana sebuah perusahaan dapat 

menggunakan kombinasi utang dan ekuitas secara ideal, yaitu 

menyeimbangkan nilai perusahaan dan biaya atas struktur modalnya 

(Bambang, 2008).  



2 

 

 

 

Sumber permodalan dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, terdapat 

dua sumber yang pasti di dalam pemenuhan modal perusahaan yaitu sumber 

dana internal dan sumber dana eksternal. Dana yang berasal dari sumber 

internal adalah dana yang terbentuk atau dihasilkan oleh perusahaan sendiri 

yaitu laba ditahan dan depresiasi, sedangkan dana yang diperoleh dari sumber 

eksternal adalah dana yang berasal dari kreditur, pemilik dan pengambil 

bagian dalam perusahaan (dana yang akan ditanamkan yang akan menjadi 

modal sendiri). Selain itu sumber dana internal juga berasal dari dalam 

perusahaan itu sendiri dapat berupa laba ditahan (retained earning) dan aset 

dari perusahaan, yang mana laba ditahan merupakan laba yang di peroleh 

suatu perusahaan baik secara keseluruhan maupun sebagian yang tidak di 

berikan sebagai dividen kepada pemegang saham yang mana dana digunakan 

sebagai modal internal dan bisa dikatan bersifat owner’s equity 

(Riyanto,2001).  

Aset perusahaan sumber dana yang biasanya menjadi pendukung 

operasional di dalam berjalannya. Kemudian untuk dana eksternal itu sendiri 

bersumber dari hutang serta modal dari pemilik perusahaan yaitu dengan cara 

menjual surat berharga kepada masyarakat atau melakukan peminjaman 

semisalnya kepada bank.   

Perusahaan dalam paraktiknya mengkombinasikan kedua sumber dana 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan. Kombinasi dari dua 

sumber dana tersebut harus memiliki proporsi yang tepat sehingga menjadi 

proporsi modal yang seimbang dan optimal, baik itu antara modal sendiri 
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maupun yang berasal dari hutang. Apabila di dalam proporsi penggunaan 

sumber modal tersebut kurang seimbang serta proporsional maka dapat 

menimbulkan risiko-risko yang dapat mengganggu kinerja dari perusahaan. 

Untuk mewujudkan proporsi modal yang seimbang maka perlu untuk 

melakukan keputusan struktur modal yang tepat.  

Struktur modal itu sendiri dapat di pahami sebagai komposisi antara modal 

yang diperoleh dari hutang dan modal sendiri. Pembagian struktur modal itu 

sendiri yaitu secara garis besar menurut Fahmi, (2014), dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu simple capital structure, yaitu jika perusahaan hanya 

menggunakan modal sendiri saja dalam struktur modalnya, dan complex 

capital structure, yaitu jika perusahaan tidak hanya menggunakan modal 

sendiri tetapi juga menggunakan modal pinjaman dalam struktur modalnya. 

Atas dasar dua hal inilah kemudian dilakukan kajian secara komprehensif 

manakah yang paling tepat dipergunakan berdasarkan situasi kondisi internal 

dan eksternal perusahaan. 

Struktur modal perusahaan sangat membantu dalam memahami kesehatan 

keuangannya saat ini, profil risiko, dan kompatibilitasnya dengan strategi 

investasi atau akuisisi tertentu. Memahami dinamika dan interaksi utang dan 

ekuitas serta perannya dalam struktur modal berbagai perusahaan adalah 

bagian penting dari perangkat investor mana pun yang akan membantu 

mereka menilai kelayakan investasi atau target potensial, serta potensi 

pertumbuhannya. 
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Struktur modal dapat diukur dari rasio perbandingan antara total utang 

terhadap modal sendiri yang biasa disebut Debt to Equity Ratio (DER). 

Menurut Darsono (2005) DER adalah rasio yang menunjukkan presentase 

penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. dapat 

menjukkan tingkat risiko suatu perusahaan.  Semakin tinggi tingkat rasio 

DER, akan semakin tinggi pula risiko yang akan terjadi dalam perusahaan 

karena pendanaan perusahaan dari unsur utang lebih besar daripada modal 

sendiri.  Artinya jika utang perusahaan lebih tinggi dari modal sendirinya 

berarti rasio DER lebih dari satu atau penggunaan utang lebih besar dalam 

mendanai aktivitas perusahaan.  

Rasio utang (DER) menjadi salah satu indikator untuk mengukur struktur 

modal dalam sebuah perusahaan mengkondisikan perusahaan sehat atau tidak. 

DER yang ideal yaitu di bawah angka 1 atau di bawah angka 100%, namun 

demikian jika menemukan perusahaan dengan DER di atas angka 1 atau di 

atas 100%, yang artinya hutang/kewajibannya lebih besar dari pada modal 

bersihnya. Jika hutang jangka panjang lebih besar dari hutang jangka 

pendek,kondisi ini kurang sehat karena hutang jangka panjang biasanya 

diperoleh dari pinjaman Bank atau penerbitan surat hutang (Obligasi). 

Perusahaan akan terus menanggung kewajiban pembayaran pokok dan bunga 

pinjam sampai hutangnya lunas. Kondisi ini akan menekan laba yang 

diperoleh perusahaan atau dapat mengganggulikuiditas di masa yang akan 

datang. 
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Untuk sektor konstruksi, batas maksimal DER adalah 3-4 kali. jika DER 

lebih dari 3 kali, bakal menjadi sinyal yang kurang bagus. Hal ini dikarenakan 

kalau lebih dari 3 kali akan menjadi beban perseroan karena pinjaman 

membawa bunga yang semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena perusahaan 

konstruksi dalam beberapa tahun terakhir sedang mengerjakan banyak 

proyek. Artinya mereka membutuhkan banyak pembiayaan, sementara APBN 

terbatas (David, 2017).  

Nilai DER untuk beberapa perusahaan konstukrsi dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel I.1  

Nilai DER Perusahaan Konstruksi Tahun 2016-2020 

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan Idx 

   Dari tabel diatas, dua tahun terakhir terlihat 10 perusahaan konstruksi yang 

memiliki nilai DER tinggi lebih dari 1. Perusahaan yang memiliki nilai DER 
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tertinggi lebih dari 1 dan DER perusahaan terburuk adalah tahun 2019 pada 

perusahaan Acset Indonusa Tbk dengan nilai DER perusahaan tercatat 

sebesar 35,47 atau lebih dari 100% (DER 35 kali). Dan perusahaan yang 

memiliki nilai DER terendah adalah tahun 2016 Pada perusahaan Indonesia 

Pondasi Raya Tbk dengan nilai DER perusahaan tercatat sebesar 0,40 atau 

kurang dari 100% .  

Dilihat dari nilai DER yang dimiliki oleh beberapa perusahaan Konstruksi, 

dimana sektor konstruksi memperlihatkan performan yang buruk, hal ini 

sebenarnya cukup wajar mengingat tingginya modal kerja dan biaya operasi 

di awal proyek dan waktu pengembalian atas modal yang dikeluarkan juga 

relatif lebih lama. Meskipun demikian kondisi ini juga merupakan lampu 

merah bagi emiten karya, yang perlu melakukan restrukturisasi demi menjaga 

likuiditas perusahaan di level yang lebih baik.  

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata DER perusahaan 

berada diatas 1. Hal ini menunjukkan perusahaan Konstruksi  yang terdaftar 

di BEI mempunyai proporsi hutang yang besar, maka perusahaan yang 

mempunyai DER lebih dari satu akan memiliki risiko bisnis yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki DER kurang dari satu. Pada 

sektor konstruksi, jika DER kurang dari satu. bakal menjadi sinyal yang 

kurang bagus. Hal ini dikarenakan kalau lebih dari 1 kali akan menjadi beban 

perseroan karena pinjaman membawa bunga yang semakin tinggi. Pinjaman 

bunga makin tinggi dan sifat bunga mengurangi pendapatan, jadi kalau utang 
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besar bunga besar maka laba bersih perseroan akan mengecil. Pengurangan 

tersebut kalau terlalu besar utangnya, dampak ke laba bersih perseroan. 

Perusahaan dengan DER tinggi pada perusahaan konstruksi disebabkan 

karena perusahan melakukan pinjaman dana yang cukup besar untuk 

menyelesaikan proyek yang besar.  perusahaan konstruksi dalam beberapa 

tahun terakhir sedang mengerjakan banyak proyek. Artinya mereka 

membutuhkan banyak pembiayaan, sementara APBN terbatas. Akan tetapi 

para investor tetap meminati saham walaupun perusahaan dengan nilai DER 

yang tinggi karena keuntungan proyek yang akan diterima kemudian setelah 

proyek selesai dikerjakan. Hal inilah yang membuat perusahaan dengan nekat 

melakukan pinjaman dana yang besar untuk membiayai proyek sehingga 

menyebabkan nilai DER tinggi dengan memperhitungkan keuntungan dari 

proyek yang dijalankan. Perusahaan tidak memperhitungkan apakah akan 

mengalami kebangkrutan atau tidak karena keberhasilan atau tidaknya proyek 

yang dijalankan, yang penting perusahaan memerlukan dan melakukan 

pinjaman dana yang besar dengan melihat keuntungan dari proyek dimasa 

depan. 

Disisi lain perusahaan-perusahaan tersebut memiliki DER lebih dari satu 

yang berarti hutang jangka panjang lebih besar dari modal sendiri. Kondisi 

tersebut tidak sesuai dengan teori struktur modal yang optimal, dimana 

seharusnya jumlah modal eksternal dari hutang perusahaan tidak boleh 

melebihi modal sendiri. Kondisi struktur modal yang tidak baik akan 
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mempengaruhi aktivitas operasi perusahaan dan nantinya dapat berdampak 

pada kebangkrutan perusahaan.   

Perimbangan antara hutang dengan modal sendiri sangat penting dilihat 

dari berbagai permasalahan tersebut. Manajemen harus mampu mengelola 

modalnya yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan dengan sebaik-

baiknya, membuat perencanaan yang matang, dan keputusan yang tepat 

sehingga menghasilkan struktur modal yang dapat memberikan keuntungan 

bagi perusahaan. Maka dari itu, diperlukan perhatian serius dari manajemen 

untuk menindak lanjuti berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal khususnya perusahaan konstruksi. 

Adapun beberapa faktor yang bisa mempengaruhi struktur modal seperti 

struktur aset, risiko bisnis, pertumbuhan aset, dan masih banyak lagi variabel 

yang dapat mempengaruhi struktur modal. Dari beberapa faktor yang 

mempengaruhi struktur modal maka disini peneliti akan mencoba mencermati 

tiga faktor yang mempengaruhi struktur modal yaitu faktor struktur aset,  

pertumbuhan aset dan risiko bisnis. 

Struktur aset dijadikan variabel independen yang mempengaruhi struktur 

modal.   Struktur aset merupakan perbandingan antara aset tetap dengan total 

aset. Perusahaan yang mempunyai aset tetap relatif besar akan cenderung 

menggunakan modal asing dalam struktur modalnya. Hal ini dilakukan 

karena aset tetap dapat dijadikan jaminan hutang.  Struktur aset biasanya akan 

menentukan struktur hutang jangka panjang maupun jangka pendek dalam 

perusahaan.  
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Struktur aset menggambarkan penentuan berapa besar alokasi dana 

masing-masing komponen aset, baik aset lancar maupun aset tetap.  Struktur 

aktiva pada penelitian ini diproyeksikan oleh Fixed Asset (FA) atau aktiva 

tetap yang dijadikan jaminan untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan. 

Struktur aktiva menggambarkan proporsi antara aktiva total aktiva dengan 

aktiva tetap perusahaan. 

Perusahaan yang  sebagian besar modalnya tertanam dalam aset tetap akan 

mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal permanen yaitu modal 

sendiri, sedangkan hutang sifatnya hanya sebagai pelengkap.  Perusahaan 

yang memiliki aktiva besar dapat menggunakan aktiva sebaga jaminan untuk 

mendapatkan hutang dari pihak luar.  Perusahaan dengan nilai aktiva yang 

besar lebih mudah dipercaya mendapatkan pinjaman dari pihak luar karena 

lebih mudah akses kesumber dana dibandingkan perusahaan yang masih 

berskala kecil Dengan demikian akan mempengaruhi  struktur kekayaan 

perusahaan, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan olehYulianti dan Irwansyah (2020) 

yang menemukan bahwa struktur aset berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap struktur modal. Hasil penelitian serupa juga dilakukan oleh Syafril 

(2021) yang menemukan bahwa struktur aset berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap struktur modal. Berbeda dengan penelitian dilakukan oleh 

Nasar & Krisnando (2020)yang menemukan bahwa struktur aset tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. 
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Pertumbuhan aset menunjukkan besarnya dana dialokasikan oleh 

perusahaan kedalam asetnya.  Pertumbuhan aset akan menuntut perusahaan 

untuk menyediakan dana yang memadai.  Aset merupakan aktiva yang 

digunakan untuk aktivitas operasional.  Semakin besar aset diharapkan 

semakin besar hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan.  Pecking 

order theory menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 

yang tinggi akan melakukan ekspansi dengan cara menggunakan dana 

eksternal berupa hutang.    

Terjadinya peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan 

semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Dengan 

meningkatnya kepercayaan pihak luar (kreditor) terhadap perusahaan, maka 

proporsi hutang akan semakin lebih besar dari pada modal sendiri.  Hal ini 

didasarkan keyakinan kreditor atas dana yang ditanamkan kedalam 

perusahaan dijamin oleh  besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Hal ini 

memungkinkan pertumbuhan aset dapat mempengaruhi struktur modal. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyasari and Subowo 

(2020) yang menemukan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh positif dan 

signifikanterhadap struktur modal. Hasil penelitian serupa juga dilakukan 

oleh Agi (2021) yang menemukan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh 

positif dan signifikanterhadap struktur modal. Berbeda dengan penelitian 

dilakukan olehAurelia & Setijaningsih (2020) yang menemukan bahwa 

pertumbuhan aset tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur 

modal. 
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Risiko Bisnis dapat diartikan suatu keadaan atau faktor yang mungkin  

memiliki dampak negatif pada operasi atau profitabilitas suatu perusahaan. 

Kadang-kadang disebut sebagai risiko perusahaan, risiko bisnis dapat menjadi 

hasil dari kondisi internal, serta beberapa faktor eksternal yang mungkin 

nyata dalam komunitas bisnis lebih luas. Merujuk pada kamus bisnis ialah 

risiko bisnis adalah Probabilitas yang gagal dalam operasi organisasi dan 

lingkungan (seperti persaingan dan kondisi ekonomi yang buruk) yang dapat 

mengganggu kemampuan organisasi perusahaan untuk pengembalian 

investasi. Atau dengan kata lain adalah suatu keadaan tertentu yang dapat 

mempengaruhi kemampuan perusahaan tersebut. Variabel yang digunakan 

untuk mengukur risiko bisnis adalah BRISK. 

Risiko yang tinggi akan menyebabkan para pemberi hutang ragu-ragu 

dalam memberikan kredit, karena kemungkinan perusahaan tidak mampu 

membayar hutang-hutangnya. Penggunaan modal dari luar perusahaan untuk 

meningkatkan aset akan mempengaruhi kondisi risiko bisnis dan struktur 

modal. Semakin tinggi peningkatan aset dengan menggunakan modal dari 

luar perusahaan, maka risiko bisnis akan semakin besar. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan olehSulastri (2021) yang menemukan 

bahwa resiko bisnis berpengaruhpositif dan signifikanterhadap struktur 

modal. Hasil penelitian serupa juga dilakukan oleh Rahmadianti & Yuliandi 

(2020) yang menemukan bahwa risiko bisnis berpengaruh  positif dan 

signifikan terhadap struktur modal. Berbeda dengan penelitian dilakukan oleh 
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Rahmi & Swandari (2021) yang menemukan bahwa risiko bisnis tidak 

berpengaruh positif dan siginifkan terhadap struktur modal. 

Adanya research gap mengenai pengaruh struktur aset, pertumbuhan aset 

dan risiko bisnis terhadap struktur modal menimbulkan pertanyaan ada 

tidaknya pengaruh variabel tersebut terhadap struktur modal. Hal ini 

memungkinkan ditambahkannya pengendalian manajemen sebagai variabel 

moderating yang diduga dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh 

struktur aset, pertumbuhan aset dan risiko bisnis terhadap struktur modal. 

Pengambilan pengendalian manajemen sebagai variabel moderating karena 

hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pengendalian manajemen 

memiliki pengaruh yang konsisten terhadap struktur modal.  

Pengendalian manajemen adalah koordinasi suatu sistem akun dan 

prosedur terkait sedemikian rupa sehingga seorang pegawai yang independen 

dalam melaksanakan tugasnya, secara terus menerus menguji pekerjaan 

pegawai lain tentang kemungkinan adanya kecurangan atas elemen tertentu 

(Victor, 2009). 

Pengendalian manajemen digunakan sebagai variabel moderasi karena 

merupakan salah satu faktor yang penting yang digunakan perusahaan dalam 

mempertimbangkan struktur modal. Jika perusahaan memiliki ukuran 

perusahaan yang besar cenderung memiliki total aset yang besar, berarti 

memungkinkan perusahaan dapat membiayai kegiatan operasionalnya dengan 

menggunakan dana internal dari pada dana eksternalnya. Atau semakin besar 

ukuran perusahan dapat dijadikan jaminan hutang dan penambah kepercayaan 
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kreditur dalam memberikan dana. Semakin besar hutang yang dimiliki 

perusahaan akan memberikan tingkat risiko yang besar bagi perusahaan. Jika 

tingkat risiko suatu perusahaan besar akan menimbulkan kebangkrutan bagi 

perusahaan tersebut. 

Penjelasan di atas menyatakan bahwa pengendalian manajemen dapat 

digunakan untuk memoderasi pengaruh struktur aset, pertumbuhan aset dan 

risiko bisnis terhadap struktur modal.Pengendalian manajemen dianggap akan 

memperkuat atau memperlemah pengaruh struktur aset, pertumbuhan aset dan 

risiko bisnis terhadap struktur modal. 

Objek penelitian ini yaitu perusahaan kontruksi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2016-2020. Perusahaan kontruksi dipilih karena sektor 

tersebut merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan perekonomian 

Indonesia. Hal tersebut karena diperkirakan pertumbuhan sektor tersebut akan 

meningkat dan berpengaruh positif terhadap pembangunan Indonesia 

sehingga akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Selain, 

itu perusahaan kontruksi melakukan kegiatan produksi sehingga 

membutuhkan dana yang besar. Dana tersebut dapat dipenuhi dengan hutang. 

Namun, penggunaan hutang yang terlalu besar dapat menyebabkan 

kebangkrutan perusahaan, di mana banyak perusahaan kontruksi yang 

bangkrut karena tidak dapat membayar hutangnya sehingga perusahaan 

tersebut perlu menetapkan struktur modal optimal agar kegiatan operasional 

perusahaan dapat berjalan lancar. 
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Berdasarkan penjelasan fenomena diatas dan tidak konsistennya dari 

beberapa hasil penelitian terkait dengan memodifikasi penelitian Mamnuah 

dan Adhitya Putri Pratiwi (2021) serta Meilani dan Wahyudin (2021), maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ―Pengaruh 

Struktur Aset, Pertumbuhan Aset, dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur 

Modal dengan Pengendalian Manajemen Sebagai Variabel Moderating 

Pada Perusahaan Konstruksi  Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2016-2020‖. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu: 

a. Apakah struktur aset berpengaruh terhadap struktur modal pada 

Perusahaan Konstruksi  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2016-2020. 

b. Apakah pertumbuhan aset berpengaruh terhadap struktur modal pada 

Perusahaan Konstruksi  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2016-2020. 

c. Apakah risiko bisnis berpengaruh terhadap struktur modal pada 

Perusahaan Konstruksi  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2016-2020. 

d. Apakah pengendalian manajemen dapat memoderasi pengaruh struktur 

aset, terhadap struktur modalpada Perusahaan Konstruksi  yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. 
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e. Apakah pengendalian manajemen dapat memoderasi pengaruh 

pertumbuhan aset terhadap struktur modalpada Perusahaan Konstruksi  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. 

f. Apakah pengendalian manajemen dapat memoderasi pengaruh risiko 

bisnis terhadap struktur modalpada Perusahaan Konstruksi  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan 

menemukan bukti secara empiris mengenai : 

a. Untuk mengetahui pengaruh struktur aset terhadap struktur modal pada 

Perusahaan Konstruksi  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2016-2020. 

b. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan aset terhadap struktur modal 

pada Perusahaan Konstruksi  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2016-2020. 

c. Untuk mengetahui pengaruh risiko bisnis terhadap struktur modal pada 

Perusahaan Konstruksi  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2016-2020. 

d. Untuk mengetahui pengendalian manajemen dapat memoderasi pengaruh 

struktur aset, terhadap struktur modalpada Perusahaan Konstruksi  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. 
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e. Untuk mengetahui pengendalian manajemen dapat memoderasi pengaruh 

pertumbuhan aset terhadap struktur modalpada Perusahaan Konstruksi  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. 

f. Untuk mengetahui pengendalian manajemen dapat Memoderasi 

Pengaruh risiko bisnis terhadap struktur modalpada Perusahaan 

Konstruksi  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. 

1.4  Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, makamanfaat penelitian 

ini antara lain : 

a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

pengaruh struktur aset, pertumbuhan aset, dan risiko bisnis terhadap 

struktur modal dengan pengendalian manajemen sebagai variabel 

moderating pada Perusahaan Konstruksi  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2016-2020. 

b. Bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan. 

c. Bagi pembaca, dapat berguna bagi penelitian selanjutnya, untuk 

dijadikan sebagai bahan informasi dan revisi terhadap pembahasan yang 

sama pada masa yang akan datang. 

1.5  Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 
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Bab ini menjadi bab pertama yang membahas masalah yang 

berhubungan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka yang memuat 

tentang landasan teori, penelitian-penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan penelitian, kerangka pemikiran serta 

pengembangan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penelitian berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, pengukuran variable dan  teknik analisis 

data. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang 

dilakukan. Hasil-hasil statistic diinterpretasikan dan  pembahasan 

dikaji secara mendalam hingga tercapai hasil analisis dari 

penelitian. 

BAB V :  PENUTUP 

Pada bab ini akan memaparkan kesimpulan analisis penelitian yang 

telah dilakukan, berbagai keterbatasan pada penelitian ini, serta 
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saran-saran yang berguna bagi berbagai pihak yang memiliki 

kepentingan dengan hasil penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pecking Order Theory 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Donaldson pada tahun 1961 

dan teori pecking order dinamai oleh Myers dan Maljuf pada tahun 1984. 

Menurut Pudjiastuti, (2004), pecking order merupakan teori yang 

menunjukkan bahwa perusahaan cenderung memilih pembiayaan 

berdasarkan sumber pendanaan yang mereka sukai. Pemilihan sumber dana 

disebabkan oleh perbedaan informasi dan pengetahuan yang dimiliki 

manajemen dan pemegang saham dalam pengambilan keputusan. 

Manajemen perusahaan mengetahui lebih banyak informasi daripada 

pemegang saham karena manajer perusahaan sendiri dapat mengontrol, 

mengambil keputusan dan membuat rencana perusahaan.  

Sumber pendanaan internal ini lebih banyak disukai oleh perusahaan 

dibandingkan sumber pendanaan eksternal karena sumber pendanaan 

eksternal dapat membahayakan perusahaan apabila perusahaan tidak dapat 

melunasi kewajibannya. Sehingga bagi perusahaan yang ingin menggunakan 

sumber pendanaan eksternal harus bisa menciptakan kondisi yang bisa 

sumber pendanaan eksternal tersebut (Sampurno, 2014). 

Hal ini yang sering menjadi masalah dalam keuangan perusahaan 

karena rata-rata perusahaan lebih banyak menggunakan sumber pendanaan 

eksternal dibandingkan penggunaan sumber pendanaan internal. Sebenarnya 
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penggunaan hutang yang banyak diperbolehkan, asalkan penggunaan hutang 

tersebut tidak melebihi dari banyaknya aset yang dimiliki perusahaan. Maka 

diperlukan adanya keseimbangan finansial antara aktiva dan pasiva dengan 

sebaik mungkin. 

Menurut Houston, (2018) menggunakan hutang dalam jumlah yang 

besar akan meningkatkan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham. 

Sehingga dibutuhkan keseimbangan antara jumlah modal yang ada dengan 

modal yang dibutuhkan supaya perusahaan juga bisa mensejahterakan 

pemegang saham. Perusahaan lebih suka membiayai dalam bentuk utang 

karena biaya utang dianggap lebih murah daripada biaya ekuitas yang 

dikeluarkan ketika penerbitan saham baru. Yang kedua adalah jika saham 

baru diterbitkan maka manajer akan khawatir karena ini akan didefinisikan 

oleh investor sebagai kabar negatif dan membuat harga saham mengalami 

penurunan. Manajer cenderung melakukan penerbitan saham baru ketika 

harga saham sangat tinggi sehingga investor umumnya memiliki sikap 

negatif terhadap perusahaan yang menerbitkan saham baru tersebut. Hal ini 

disebabkan karena perbedaan informasi diantara pihak manajer dengan 

pihak modal (investor) mengenai prospek perusahaan. 

2.2 Modal dan Struktur Modal 

Menurut Dede et al, (2019), modal adalah bagian paling penting yang 

dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan,modal merupakan aliran 

darah untuk perusahaan yang membuat perusahaan bisa berjalan dandapat 

melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas – aktivitas bisnis lainnya. Tak 
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perlu dibayangkan jika sebuah perusahaan tanpa modal (yang berbentuk 

uang) bisa jadi perusahaan tersebut tetap bisa berjalan, namun aktivitasnya 

akan sangat terbatas. Ada tiga pengertian daridana atau fund yaitu: 

a. Dana sama dengan modal kerja sehingga laporan sumber dan penggunaan 

dana menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan modal 

kerja dan perubahan unsur-unsur modal kerja selama periode yang 

bersangkutan. 

b. Dana sama dengan kas sehingga laporan sumber dan penggunaan modal 

kerja menggambarkan sumber dan penggunaan kas selama periode yang 

bersangkutan. 

c. Dana sebagai net monetary assets yaitu kas dan aktiva lain yang 

mempunyai sifat yangsama dengan kas 

Modal pada dasarnya berasal daridua sumber yaitu 

a. Dalam perusahaan (internal) sumber modal internal berasal dari setiap 

aktivitas atau punkegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang 

menghasilkan keuntungan. Beberap asumber modal internal perusahaan 

yang dapat digunakan yaitu laba ditahan, akumulasi penyusutan dan 

beberapa sumber modal lainnya. 

1) Laba ditahan merupakan besarnya laba yang tidak dibagikan kepada 

para pemilik saham tetapi dimasukan dalam cadangan. Besar kecinya 

laba ditahan tergantung daribesarnya laba yang diperoleh selama 

periode tertentu, kebijakan deviden dan plowingback policy (kebijakan 
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menanamkan kembali dalam perusahaan) yang dijalankan oleh 

perusahaan yang bersangkutan. 

2) Depresiasi adalah pengurangan nilai terhadap aktiva tetap selain tanah 

karena dipakai atau karena kerusakan secara teknis. Sementara 

sebelum depresiasi digunakan untuk mengganti aktiva tetap yang akan 

diganti, dapat digunakan untuk membelanjai perusahaan meskipun 

waktunya terbatas sampai saat penggantian tersebut. 

b. Luar perusahaan (eksternal) berbeda dengan sumber modal internal yang 

cenderung terbatas (yaitu hanya dari hasil aktivitas usahanya saja), sumber 

modal eksternal berasaldari pihak – pihak luar yang mau bekerja sama 

dengan perusahaan. Beberapa pihak yangsering kali digunakan oleh 

perusahaan untuk mendapatkan modal yaitu bank, koperasi, kreditur, 

supplier, dan juga pasar modal. 

1) Suplier memberikan dana kepada perusahaan dalam bentuk penjualan 

barang secara kredit baik kredit jangka pendek maupun jangka 

menengah. 

2) Lembaga perbankan adalah lembaga kredit yang mempunyai tugas 

utama memberikan kredit disamping pemberian jasa-jasa lain di 

bidang keuangan. Kredit yang diberikan berupa kredit jangka pendek, 

jangka menengah dan jangka panjang. 

3) Pasar modal (Capital Market) adalah suatu pengertian abstrak yang 

mempertemukan dua kelompok yaitu calon pemodal atau investor 

dengan emiten yang membutuhkan dana jangka menengah dan jangka 
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panjang. Ada dua jenis pasar modal pasar perdana ialah pasar bagi 

efek yang pertama kali diterbitkan dan ditawarkan dalam pasar modal 

dan Pasar sekunder ialah pasar bagi efek yang sudah ada dan sudah 

diperdagangkan dalam bursa efek. 

Jenis-jenis modal dikelompokan menjadi dua macam yaitu modal aktif 

dan modal pasif. Modal aktif modal yang tertera pada debit dari neraca yang 

menggambarkan bentuk-bentuk dalamseluruh dana yang diperoleh 

perusahaan biasa disebut dengan modal kongkret, sedangkan modal pasif 

yang tertera pada sebelah kredit dari neraca yang menggambarkan sumber-

sumber dari mana dana diperoleh bisa disebut juga termasuk modal abstrak. 

Berikut penjelasan masing-masing modal yaitu : 

a. Modal aktif modal yang menunjukkan bentuknya atau modal yang tertera 

di sebelah debit dari neraca. Berdasarkan cara dan lamanya perputaran, 

modal aktif atau kekayaan perusahaan dibedakan atas : 

1) Aktiva Lancar adalah aktiva yang habis dalam satu kali berputar 

dalam proses produksi, dan proses perputarannya adalah dalam 

jangka waktu yang pendek (umumnya kurang dari satu tahun) 

Contoh: Kas, piutang, surat berharga atau efek,piutang dsb. 

2) Aktiva Tetap adalah aktiva yang tahan lama, yang secara berangsur-

angsur habis atau tidak habis dalam proses produksi. Contoh aktiva 

tetap yang tidak habis dalam proses produksi adalah tanah. Contoh 

aktiva tetap yang secara berangsur-angsur habis dalam proses 
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produksi adalah bangunan-bangunan pabrik, kendaraan, peralatan, 

dsb.  

b. Modal pasif modal yang menunjukkan sumber atau asalnya atau modal 

yang tertera disebelah kredit dari neraca. Pembagian modal pasif 

berdasarkan asalnya modal pasif dibedakan atas: 

1) Modal sendiri atau modal badan usaha adalah modal yang berasal 

dari dari perusahaan itu sendiri atau berasal dari pemilik modal. 

2) Modal asing atau modal kreditur atau utang adalah modal yang 

berasal dari kreditur yang merupakan utang bagi perusahaan 

Menurut Rofiqoh, (n.d.) teori struktur modal sangat erat hubungannya 

dengan biaya modal perusahaan. Struktur modal merupakan gabungan 

sumber dana jangka panjang yang digunakan perusahaan. Tujuan utama 

pengambilan keputusan struktur modal adalah untuk memaksimumkan nilai 

pasar perusahaan melalui penggabungan yang tepat sumber dana jangka 

panjang. Gabungan sumber dana jangka panjang yang dinamakan struktur 

modal optimal inilah yang akan meminimumkan biaya modal keseluruhan. 

Bagaimanapun juga ada yang menyanggah tentang kebenaran adanya struktur 

modal optimal. Sanggahan menitik beratkan pada apakah dalam 

kenyataannya perusahaan dapat mempengaruhi valuasinya dan biaya 

modalnya dengan mengubah komposisi modal yang digunakan. Terdapat 

empat pendekatan yang berbeda terhadap teori struktur modal :  

a. Pendekatan Net Operating Income (NOI)  

b. Pendekatan Net Income  
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c. Pendekatan tradisional  

d. Pendekatan Modigliani-Miller (MM). 

Menurut Kasmir dalam Budi Rustandi Kartawinata, (2020) struktur 

modal adalah rasio atau perbandingan antara modal yangberasal dari utang 

dengan modal milik sendiri. Modal milik sendiri dapat berasal dari laba yang 

ditahan dan penerbitan saham sementara hutang dapat berbentuk jangka 

panjang atau jangka pendek. Debt Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang 

digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Semakin tinggi nilai DER 

berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. DER 

dihitung dengan rumus  :  

𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡𝑜𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜=   
            

      
  x 100% 

Menurut Zainul Arifin (2018) struktur modal adalah sumber dana 

jangka panjang yang tertanam dalam perusahaan dengan jangka waktu > satu 

tahun. Struktur modal (capital structure) terdiri dari komponen sumber dana 

jangka panjang berupa: 

a. Hutang jangka panjang 

b. Saham preferen 

c. Saham biasa (comnton eqtLitrl) .  

d. Modal disetor 

e. Agio saharn/ disagio saham 

f. Laba ditahan 
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Struktur modal suatu perusahaan merupakan sebagian dari skuktur 

keuangannya dan kedua struktur di atas dapat dianalisaatas dasar nilai buku 

atau nilai pasar. Perhitungan biaya modal terdiri-dari: 

a. Atas dasar ruang lingkup 

1) Biaya modal individual ' 

2) Biaya modal keseluruhan (WACC ) 

b. Atas dasar pajak 

1) Biaya modal sebelum pajak 

2) Biaya modal sesudah pajak 

c. Atas dasar nilai 

1) Biaya modal atas dasar nilai buku (akuntansi ) .  

2) Biayamodal atas dasar nilai pasar 

Menghitung biaya bunga ada 2 tahap: 

a. Biaya hutang (kd,kdT ) 

1) Biaya saham preferen ( kP) 

2) Biaya saham biasa (KP) 

3) Biaya RE / laba ditahan ( Kr ) 

b. Biaya total rata-rata (weighted average cost of capital/ WACC=k) 

2.3 Aset (Aktiva) 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 14, hal 16.2 & 16.3 

–IAI, 2002): Aset tetap adalah asset berwujud yang diperoleh dalam bentuk 

siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi 
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perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal 

perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 

Menurut Hidayat Wastam (2018) pengertian aktiva tidak terbatas pada 

kekayaan perusahaan yang berwujud saja, tetapi termasuk juga pengeluaran-

pengeluaran yang belum dialokasikan (deffered charges) atau biaya yang 

masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta aktiva 

yang tidak berwujud lainnya (intangible asset), misalnya goodwill, hak 

patent, hak menerbitkan dan sebagainya. Pada dasarnya aktiva dapat 

diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva 

tidak lancar (aktiva tetap). Aktiva lancar adalah, uang Kas dan aktiva lainnya 

yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, 

dijual atau dikonsumer dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau 

dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Penyajian pos-pos 

aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya: sehingga 

penyajian dilakukan mulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan 

aktiva yang paling tidak likuid. Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang 

mempunyai umur kegunaan relatip permanen atau jangka panjang 

(mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam 

satu kali perputaran operasi perusahaan). 

Aktiva atau biasa kita kenal sebagai aset merupakan sumber daya di 

bidang ekonomi yang di masa mendatang diharapkan dapat memberikan 

suatu manfaat bagi perusahaan (Hessy, 2013). 
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Menurut Herispon (2018) aktiva adalah harta atau kekayaan ( tangible 

dan intangible assets) yang dimiliki oleh perusahaan dan termasuk 

pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan atau biaya yang masih 

harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang. Aktiva ini dapat 

dibagi menjadi :  

a. Aktiva lancar (current assets)  

Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan 

untuk dicairkan atau ditunaikan menjadi uang tunai, dijual atau 

dikonsumer dalam periode satu tahun.  

b. Aktiva tetap (fixed assets)  

Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya 

nampak (konkrit) yang digunakan dalam operasi yang bersifat permanen 

dan tidak habis dalam satu kali perputaran kegiatan perusahaan atau satu 

tahun.  

c. Aktiva tetap tidak berwujud (intangible fixed assets)  

Adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi 

merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan 

untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.  

d. Aktiva lain-lain  

Aktiva lain-lain adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan 

yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-

klasifikasi sebelumnya.  
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Aset adalah sesuatu kekayaan yang dimiliki atau dikendalikan bisnis 

(misalnya uang tunai, inventaris, pabrik, dan mesin, dll) sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu yang dan yang dari mana manfaat ekonomi dimasa depan 

diharapkan akan diperoleh entitas. Aset sendiri terbagi menjadi dua macam, 

yaitu aset yang memilih wujud dan tidak berwujud (Darmawan, 2020). 

Standar manajemen aset ISO 55000 dalam Sidqi (2020) mendefinisikan 

aset sebagai: item, benda atau entitas yang memiliki value potensial atau 

aktual bagi suatu organisasi. Ini adalah definisi yang sangat umum yang dapat 

mencakup semua jenis aset. Untuk memfokuskan pengertian ini, kita arahkan 

ke jenis aset berikut yang biasanya dapat diidentifikasi dalam organisasi:  

a. Aset Fisik  

b. Aset Keuangan  

c. Aset Manusia  

d. Aset Informasi  

e. Aset Tak Berwujud  

Menurut SAK ETAP (IAI, 2009; 68):Aset tetap adalah asset berwujud 

yang: 

a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi ataupenyediaan barang atau 

jasa, untuk disewakan ke pihaklain, atau untuk tujuan administratif; dan 

b. Diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. 

Menurut Setiadi (2019) suatu benda berwujud harus diakui sebagai 

suatu asset dan dikelompokkan sebagai asset tetap bila: 
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a. Besar kemungkinan bahwa manfaat perekonomian dimasa yang akan 

datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam 

perusahaan; dan 

b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. 

Menurut Setiadi (2019) beberapa sifat atau ciri aset tetap adalah: 

a. Tujuan dari pembeliannya bukan untuk dijual kembali atau diperjual 

belikan sebagai barang dagangan, tetapi untuk dipergunakan dalam 

kegiatan operasi perusahaan. 

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 

c. Jumlahnya cukup material. 

2.4 Faktor – Faktor Struktur Modal 

a.  Struktur aktiva 

 Menurut Kasmir(2014) struktur aktiva adalah harta atau kekayaan 

yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode 

tertentu..Struktur aktiva dapat menggambarkan sebagian jumlah asset 

yang dapat dijadikan jaminan (collateral value of assets). Menurut Saleh 

(2016), struktur aktiva adalah penentuan berapa besar alokasi dana untuk 

masing-masing komponen harta, baik dalam harta lancar maupun harta 

tetap. 

Menurut Isti Fadah (2013) aktiva mewakili seluruh sumber daya 

yang dimiliki perusahaan. Aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang 

dimiliki perusahaan yang biasa dinyatakan dengan satuan uang. Aktiva 

terdiri dari 3 kategori : 
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1) Aktiva lancer (Currennt Assets) terdiri atas kas, surat berharga yang 

mudah dijual, piutang dagang, persediaan serta beban dibayar 

dimuka. 

2) Aktiva Tetap atau Jangka Panjang (Fixed atau Long – term Assets) 

terdiri atasperalatan, bangunan serta tanah. 

3) Aktiva lain (Other assets) yakni aktiva yang tidak termasuk dalam 

aktiva lancer maupun aktiva tetap seperti : hak paten, investasi 

jangka panjang dalam surat berharga dan good will. 

   Struktur aset diukur dengan rumus sebagai berikut: 

   Struktur aset     =   
          

          
  x 100% 

b. Pertumbuhan Aset 

Menurut Khariry dan Yusniar, pertumbuhan aset merupakan 

kemampuan perusahaan untuk meningkatkan ukuranperusahaan yang 

dapat dilihat dari adanya peningkatan asset. Berdasarkan definisi yang 

telah dikemukan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan 

aset adalah kemampuan perusahaan untuk meningkatkan ukuran 

perusahaan yang dapat dilihat dari adanya perubahan tahunan dari total 

aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan selalu membutuhkan 

dana untuk tumbuh dan berkembang, disamping dana dari dalam yang 

tersedia, diperlukan juga dana dari luar seperti hutang. Perusahaan 

dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi lebih banyak membutuhkan 

modal dari luar yang disebabkan karena perusahaan yang tumbuh pesat 
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akan menunjukkan kekuatan diri yang semakin besar, dan perusahaan 

pasti akan memerlukan lebih banyak dana (Setijaningsih, 2020). 

Martono dan Harjito mendefinisikan pertumbuhan aset sebagai 

perubahan tahunan dari total aktiva. Peningkatan aset yang diikuti 

peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak 

luar terhadap perusahaan ( Setijaningsih, 2020). 

Definisi aset menurut ISO 55000 dalam Cahyo (2019) tidak hanya 

mencakup aset finansial. Aset menurut standar tersebut adalah segala 

sesuatu yang memiliki dimiliki sebuah organisasi yang mempunyai nilai 

aktual atau potensial. Nilai sebuah aset sendiri bisa berbeda- beda 

tergantung dari organisasinya atau para stakeholder di dalam sebuah 

organisasi, serta aset bisa tangible atau intangible, finansial atau non-

finansial. Artinya, ruang lingkup manajemen aset tidak hanya aset 

finansial saja. Dari definisi aset menuruti ISO 55000 (2004), lingkup aset 

menjadi sangat luas dan bisa berupa gedung, persediaan, modal, 

kendaraan, bahkan hingga goodwill. Pertumbuhan Aset dihitung dengan 

rumus : 

Pertumbuhan Aset  =   
                             

              
  x 100% 

c. Risiko Bisnis  

Menurut M I.Sari et al (2021) risiko adalah besarnya 

penyimpangan yang mungkin terjadi dari return yang diharapkan. 

Kebanyakan para investor mengetahui, bahwa hasil yang diperoleh 

sebenarnya kurang dari hasil yang diharapkan. Investor harus mau 
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membeli asset khusus jika expected return cukup memadai untuk 

mengganti kerugian yang ditimbulkan, tetapi mereka harus mengerti 

bahwa harapan mereka terhadap pengembalian asset tersebut tidak 

mungkin terwujud. Selain itu Risiko dapat dikatakan sebagai suatu 

peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas, risiko dapat 

diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan 

atau berlawanan dari yang diinginkan. Dalam industri keuangan pada 

umumnya, terdapat suatu jargon ―high risk bring about highreturn‖, 

artinya jika ingin memperoleh hasil yang lebih besar, akan dihadapkan 

pada risiko yang lebih besar pula. Risiko suatu aset dapat dianalisis 

dengan dua cara: 

a. Secara berdiri sendiri (stand- alone), di mana aset tersebut dianggap 

terpisah. 

b. Berdasarkan jumlah portofolio, di mana aset tersebut dianggap sebagai 

salah satu dari sejumlah aset dalamportofolio. 

Risiko didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan atau risiko 

adalah bagi analis investasi dan risiko adalah penyimpangan hasil yang 

diperoleh dari yang diharapkan. Apapun definisi risiko, setidaknya 

mencakup dua aspek penting, yaitu aspek probabilitas/kemungkinan dan 

aspek kerugian/dampak. Namun yang paling umum dimasyarakat ketika 

mendengar risiko, orientasi pemahaman masyarakat umum selalu 

mengenai kerugian. Eddie cade menyatakan bahwa definisi risiko 

berbeda-beda, tergantung pada tujuannya. Definisi risikoyang tepat 
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menurutnya dilihat dari sudut pandang adalah, exposure terhadap 

ketidakpastian pendapatan (Arifudin et al., 2020). 

Menurut Vaughan risiko adalah kans kerugian biasanya digunakan 

untuk menunjukkan suatu keadaan dimana terdapat suatu keterbukaan 

terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian(Sudarmanto et al., 

2021).  

Menurut Joel G. Siegel (2019), mendefinisikan risiko pada tiga hal, 

yaitu : 

a. Pertama adalah keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil 

khusus, dimanahasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang 

telah diketahui olehpengambilan keputusan. 

b. Kedua adalah variasi dalam keuntungan, penjualan atau variabel 

keungan lainnya. 

c. Ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang 

mempengaruhikinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, 

seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri. 

Definisi risiko secara umum adalah Bentuk keadaan ketidakpastian 

tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (future) dengan 

keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat 

ini. 

 Pengidentifikasian risiko itu merupakan proses penganalisisan 

untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko 
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( kerugian yang potensial ) yang menentang perusahaan.Untuk itu 

diperlukan : 

a. Suatu checklist dari pada semua kerugian potensial yang mungkin bisa 

terjadi pada umumnya pada setiap perusahaan. 

b. Untuk menggunakan checklist itu diperlukan suatu pendekatan yang 

sistematik untuk menentukan mana dari kerugian potensial yang 

tercantum dalam checklist itu yang dihadapi oleh perusahaan yang 

sedang dianalisis. Peta risiko tersebut mampu dibuat dengan 

menerapkan dua pondasi secara umum yaitu, memiliki reference dan 

experience yang maksimal. 

1) Reference.Memiliki referensi (reference) yang maksimal artinya 

seorang pebisnis memiliki konsep secara teoritis dan pemahaman 

pemikiran yang baik yang terangkum dalam bentuk masterplan 

perusahaan. Misalnya : Sebuah perusahaan akan membuka 

cabang usahanya di suatu daerah, perusahaan tersebut sudah 

membuat perencanaan tentang konsep usahanya dari beberapa 

referensi perusahaan sebelumnya dan mengembangkannya 

sehingga konsepnya lebih kuat. 

2) Experience. Pengalaman (experience) adalah kepemilikan yang 

diperoleh oleh seorang pebisnis hasil dari tempaan dirinya yang 

diperoleh secara jangka panjang sehingga akhirnya ia mampu 

menentukan dan memutuskan secara tegas apa bentuk pekerjaan 

atau usaha yang sangatlayak untuk dikerjakan dan baginya itu 
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sudah sangat sesuai dengan bakat (talent) yang dimilikinya serta 

ia mencintai pekerjaan / bisnis yang digeluti sekarang. Dimana 

untuk lebih jelas dalam memahami berbagai bentuk risiko beserta 

solusinya dapat kita lihat secara terperinci di bawah ini.. 

Pada dunia bisnis, risiko bisnis adalah ketidakpastian yang dihadapi 

perusahaan dan dapat menyebabkan kerugian atau kegagalan bisnis. 

Adanya ketidakpastian akan menyulitkan perusahaan untuk mencapai 

target. Ada beberapa risiko mungkin berada dalam kendali perusahaan, 

dalam hal ini, masih ada person perusahaan untuk dapat mengelola risiko 

yang ada. Namun ada juga risiko lain yang tidak bias dikendalikan oleh 

perusahaan (Sudarmanto et al., 2021). 

Risiko bisnis diukur menggunakan BRISK. 

BRISK=   
    

           
  x 100% 

2.5 Pengendalian Manajemen 

Menurut Simons, pengendalian manajemen dapat digunakan sebagai 

pemantauan atas aktivita perusahaan serta digunakan sebagai perencanaan, 

pemantauaan aktivitas, pengukuran kinerja dan mekanisme integratif. 

Langfield- Smith dan Nilson menjelaskan bahwa sistem pengendalian 

manajemen adalah alat bagi seorang manajer untuk memastikan penggunaan 

seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi, sebagai prosedur dan 

sistem formal yang menggunakan informasi untuk mencapai atau mengubah 

pola dalam suatu aktivitas organisasi (Rosini, 2020). 
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Pengendalian manajemen adalah koordinasi suatu sistem akun dan 

prosedur terkait sedemikian rupa sehingga seorang pegawai yang independen 

dalam melaksanakan tugasnya, secara terus menerus menguji pekerjaan 

pegawai lain tentang kemungkinan adanya kecurangan atas elemen tertentu 

(Victor, 2009). 

Pengendalian manajemen adalah kegiatan perencanaan dan 

pengendalian dalam organisasi, yang berada di antara dua kegiatan yaitu 

perumusan atau formulasi strategi yang dilakukan manajemen atas dan 

pengendalian tugas yang dilakukan manajemen level bawah/operasional. 

Untuk dapat memahami pengertian pengendalian manajemen, terlebih dahulu 

harus dapat dibedakan dari dua aktivitas lainnya yaitu formulasi strategi dan 

pengendalian tugas. Selanjutnya dengan melihat perbedaan antara aktivitas 

formulasi strategi dengan penetapan sasaran (objective setting), pengendalian 

manajemen dengan perencanaan strategik maupun dengan pengendalian tugas 

(Hero Enjang Syahputra, S.E. 2019). 

Pengendalian manajemen adalah sebuah proses. Proses bagaimana 

manajemen memotivasi atau mempengaruhi karyawan agar mereka 

berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi. Proses bagaimana 

mempengaruhi karyawan dilakukan melalui berbagai bentuk.Pengendalian 

manajemen merupakan proses sistematis dan digunakan untuk memastikan 

bahwa manajemen mampu untuk mengelola dan mengkoordinasi sumber 

daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu 

goalcongurence (Radianto, 2019). 
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Menurut Radianto (2019), jenis pengendalian manajemen adalah  

1. Market Controls. Mekanisme market control adalah pengendalian yang 

dilakukan oleh stakeholders eksternal organisasi, dalam hal ini bisa 

berupa pemasok dan konsumen organisasi. Pemasok dan konsumen akan 

memberikan kepercayaan jika organisasi berhasil beroperasi secara 

efisien dan efektif serta menghasilkan produk berdaya saingserta 

berkualitas. Namun demikian jika organisasi tidak bisa memberikan 

produk yang berkualitas maka pasar tidak akan percaya lagi kepada 

organisasi. Pasar akan memberikan ―hukuman‖ bila kinerja organisasi 

tidak sesuai yang diharapkan oleh pasar, sehingga pendekatan market 

control menekankan pada penggunaan mekanisme pasar eksternal untuk 

mendapatkan standar yang digunakan dalam sistem pengendalian 

organisasi. 

2. Bureaucracies Control. Berbeda dengan pendekatan market control, 

pendekatan birokratis ini memiliki mekanisme pengendalian yang 

dilakukan secara internal oleh pihak manajemen. Pengendalian 

diterapkan melalui sistem dan prosedur formal organisasi. wewenang 

organisasi dan mengandalkan peraturan-peraturan administrasi, 

prosedur,kebijakan, pembakuan kegiatan, dan mekanisme administratif 

lain untuk menjamin agar karyawan menampilkan perilaku yang sesuai 

dan memenuhi pedoman-pedoman kerja. Dalam pengendalian ini 

seringkali menggunakan evaluasi yaitu membandingkan tujuan yang 



39 

 

 

 

akan dicapai dengan pencapaiannya, oleh karena itu penggunaan angka-

angka akuntansi memegang peranan yang penting. 

3. Clans Control. Pengendalian ini sering kali disebut dengan pengendalian 

informal, karena fokus pengendalian ini adalah mengendalikan karyawan 

melalui budaya organisasi, nilai-nilai yang ada di organisasi. Melalui 

pendekatan ini maka manajemen mengembangkan pendekatan terhadap 

perancangan sistem-sistem pengendalian dimana perilaku karyawan 

diatur dengan nilai-nilai bersama, norma-norma dan tradisi serta 

upacara/seremonial organisasi tersebut. Melalui pendekatan ini 

diharapkan dapat mengendalikan yang berhubungan dengan bagaimana 

meningkatkan goal incongruence diantara individu-individu serta antar 

kelompok di organisasi. Pendekatan clan control seringkali diterapkan 

pada perusahaankeluarga. 

Menurut Pakdosen (2022) berikut ini terdapat beberapa proses dari 

sistem pengendalian manajemen, yakni sebagai berikut: 

1. Perencanaan Strategis. Perencanaan strategis ialah prosedur pengambilan 

keputusan atas strategi utama yang akan dijalankan oleh lembaga untuk 

menjalankan programnya dan berasumsi beberapa sumber daya yang 

akan disiapkan. 

2. Persiapan Anggaran. Persiapan anggaran ialah prosedur membentuk 

kembali baik perolehan dan anggaran kedalam grafik baru ke inti 

kewajiban sehingga memberitahukan beban oleh tiap-tiap manajer 

berasumsi akan berlangsung. 
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3. Pelaksanaan. Pelaksanaan ialah prosedur dimana tiap-tiap manajer 

menjalankan sesuatu atau sebagian maupun semua strategi yang 

merupakan kewajiban mereka dan juga mengabarkan apa yang sudah 

berlangsung sebagai kewajibannya. 

4. Evaluasi Kinerja. Evaluasi kinerja ialah prosedur pelaksanaan kesetaraan 

antara kewajiban nyata dan yang semestinya berlangsung dalam kondisi 

tersebut. 

Menurut Pakdosen (2022) adapun fungsi pengendalian yaitu sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan 

2. Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi 

3. Komunikasi informasi 

4. Pengambilan keputusan 

 Memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai 

dengan tujuan organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi 

1. Pengendalian 

2. Penilaian kinerja. 

3. Meningkatkan akuntabilitas 

5. Merangsang kepatuhan pada kebijakan,rencana, prosedur, peraturan,dan 

ketentuan yang berlaku. 

6. Melindungi aset organisasi. 

7. Pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. 
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Menurut Pakdosen (2022) manfaat Sistem Pengendalian Manajemen 

adalah  

1. Dapat mengetahui sejauh mana program sudah dilakukan oleh staf, 

apakah sesuai dengan standar atau rencana kerja, apakah sumber daya 

telah digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Fungsi wasdal akan 

meningkatkan efisiensi kegiatan program. 

2. Dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. 

3. Dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi 

kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien. 

4. Dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. 

5. Untuk memberikan ruang regular untuk superviesees untuk merenungkan 

isi dan pekerjaan mereka. 

6. Untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan 

seseorang. 

7. Untuk menjadi dukungan baik segi pribadi ataupun pekerjaan. 

8. Untuk memastikan bahwa sebagai pribadi dan sebagai orang pekerja 

tidak ditinggalkan tidak perlu membawa kesulitan, masalah dan proyeksi 

saja. 

9. Untuk menjadi pro-aktif bukan re-aktif. 

10. Untuk memastikan kualitas pekerjaan. 

Pengendalian manajemen diukur dengan rumus sebagai berikut: 

ROI     =   
                   

          
  x 100% 
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2.6 Teori Sumber Hukum Islam 

Dalam paparan ini akan dijelaskan makna keuntungan (laba) dari 

perspektif Islam dengan menggunakan Al Qur’an sebagai sumber tuntunan 

dalam hidup ini. Pada dasarnya hukum Islam merupakan penjabaran dari 

ayat-ayat yang terdapat dalam Al Qur’an. Hukum Islam memiliki 3 (tiga) 

tujuan yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan dalam masyarakat dan 

perwujudan kemaslahatan manusia (Nurhayati dan Wasilah 2008). Melalui Al 

Quran, Allah memberi jalan bagi umat manusia yang mau mengambil hikmah 

atasnya kemampuan untuk melakukan penyucian jiwa. 

Hal ini seperti termaktub dalam surat Ali Imran ayat 164:―Sungguh 

Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah 

mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang 

membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, 

dan mengajarkan kepada mereka Al kitab dan Al hikmah. dan Sesungguhnya 

sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan 

yang nyata (QS 3:164). 

Berkaitan dengan tiga tujuan hukum Islam di atas, maka penelitian ini 

memaknai keuntungan berbasis Al Qur’an dari sudut, agar keuntungan dapat 

diterapkan dalam menjalankan suatu usaha. Tujuannya adalah agar 

keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak hanya menguntungkan 

perusahaan itu saja, tetapi juga dapat membersihkan (mensucikan) perusahaan 

itu, menjadikan perusahaan lebih bermanfaat bagi masyarakat dan adil dalam 
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membagi keuntungan. Seperti yang tertera dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 

yang berbunyi : 

ٌَُْ٘كنْ  ْلَْ٘كتُْب بَّ َّ  ٍُُۗ ْْ ٔ فَاْكتُبُ َسّوًّ  اََجٍل هُّ
ٍْٗي اِٰلٰٓٔ ٌْتُْن بَِذ ا اَِرا تََذاَٗ ْْٰٓ َْٗي ٰاَهٌُ َا الَِّز ٰٓاَُِّٗ ََ َكاتِب  اَْى ٰٗ َْْٗ ََ َّ ْذ ِِۖ   ََ  بِاْل

 َكاتِب  

َِ الْ  ْ٘ ْٕ َعلَ ْلُْ٘ولِِل الَِّز َّ ُ فَْلَْ٘كتُْبْۚ 
ْٕ َّْٗكتَُب َكَوا َعلََّوَُ ّللّاٰ ـ ًّاُۗ فَاِْى َكاَى الَِّز ْ٘ ٌَُْ َش ََ َْٗبَخْس ِه َّ  َٗ َ َسبَّ

ْلَ٘تَِّك ّللّاٰ َّ َحكُّ 

اسْ  َّ ْذ ُِِۖۗ  ََ َٗ بِاْل لُِّ٘ َّ َْ فَْلُْ٘ولِْل  ُْ٘ع اَْى ُِّٗولَّ ُُ ََ َْٗستَِط  ّْ ْ٘فًّا اَ َِ ّْ َض َِ اْلَحكُّ َسفًِِّْ٘ا اَ ْ٘ َْ٘ذِْٗي ِهْي َعلَ ِِ ا َش ّْ ُِِذ تَْش

َجالُِكْنْۚ  اِء اَْى تَِضلَّ اِْحٰذىَُِوا فَتُ  سِّ ََِذَۤ َى ِهَي الشُّ ْْ ْي تَْشَض اْهَشاَٰتِي ِهوَّ َّّ ًَا َسُجلَِْ٘ي فََشُجل   ْْ َش اِْحٰذىَُِوا فَاِْى لَّْن َُٗك َزكِّ

ا  ْ٘شًّ ٍُ َصِغ ْْ ا اَْى تَْكتُبُ ْْٰٓ ََ تَْسـ َُو َّ ا ُۗ  ْْ اُء اَِرا َها ُدُع
ََِذَۤ ََ الشُّ َْْٗ ََ َّ  ُٓۗ ُْخٰش َْ ٌَْذ ا ُۗ ٰرلُِكْن اَْلَسطُ ِع  َ  اََجلِ

ا اِٰلٰٓٔ ْ٘شًّ ّْ َكبِ اَ

ًََِا بَ  ّْ ُْٗش َى تَِجاَسةًّ َحاِضَشةًّ تُِذ ْْ ٰٓ اَْى تَُك ََّ ا اِ ْْٰٓ ََّ تَْشتَابُ ٰٓٔ اَ ًٰ اَْد َّ َِاَدِة  ُم لِلشَّ َْ اَْل َّ  ِ
ََّ ّللّاٰ ُْ٘كْن ُجٌَاح  اَ َْ٘س َعلَ ٌَُْ٘كْن فَلَ

ا  ّْٰٓ ُِِذ اَْش َّ َُاُۗ  ْْ َ تَْكتُبُ
اتَّمُْا ّللّاٰ َّ  بُِكْن ُۗ 

ق   ْْ َٗ فُُس ا فَاًَِّ ْْ لُ ََ اِْى تَفْ َّ ْ٘ذ  ەُۗ  ِِ ََ َش َّّ سَّ َكاتِب   ََ َُٗضاَۤ َّ تُْن    َْ  ُۗ اَِرا تَبَاَٗ

ْ٘ن   ٍء َعلِ ْٖ ُ بُِكلِّ َش
ّللّاٰ َّ  ُۗ ُ

لُِّوُكُن ّللّاٰ ََ ُٗ َّ 

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan 

utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah 

mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah 

orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada 

Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika 

yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau 

tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya 

dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara 

kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-

laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari 

para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi 
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mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. 

Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang 

itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih 

dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada 

ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu 

jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak 

menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah 

penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), 

maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada 

Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu. 

Mereka membeli kekafiran dengan iman membeli kesesatan dengan 

petunjuk, sehingga mereka tidak memperoleh apa-apa, bahkan hanya 

memperoleh kerugian karena tidak mendapat petunjuk dan akan 

membawanya kepada neraka, yang demikian itulah kerugian yang 

sesungguhnya. Jika seorang membeli uang satu dirham dengan harga satu 

dinar atau mengeluarkan modal untuk usaha sejumlah sepuluh juta sisanya 

tinggal satu juta tanpa keuntungan sudah dianggap rugi, lalu bagaimana 

dengan orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, membeli kekafiran 

dengan keimanan dan membeli kesengsaraan dengan kebahagiaan, alangkah 

ruginya perdagangan itu. 
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2.7  Penelitian Terdahulu  

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1 (D. U. Sari & 

Kurnia, 2018) 

Pengaruh ukuran 

perusahaan dan risiko 

bisnis terhadap 

struktur modal 

dengan pengendalian 

manajemen sebagai 

variabel moderating 

Ukuran 

perusahaan 

risiko bisnis 

struktur modal 

pengendalian 

manajemen  

Analisis 

moderated 

regression 

analysis 

(MRA). 

Hasil pengujian regresi 

menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh 

pengendalian 

manajemen terhadap 

hubungan ukuran 

perusahaan dan risiko 

bisnis dengan struktur 

modal. Nilai koefisien 

regresi menunjukkan 

nilai yang positif, hal 

ini menandakan bahwa 

pengendalian 

manajemen 

memperkuat pengaruh 

ukuran perusahaan dan 

risiko bisnis terhadap 

struktur modal. 

 

2 (Buana, 2018) The Effect Of Asset 

Structure And 

Business Risk On 

Capital Structure 

With Profitability As 

The Moderating 

Variable 

 

Asset 

Structure 

Business Risk 

Capital 

Structure 

Profitability  

Analisis 

Statistika 

Inferensial 

Dengan 

Moderated 

Regresion 

Analysis 

(MRA) 

asset structure 

significant positive 

effect on capital 

structure, business 

risk negatively effect on 

capital structure. In 

addition, the 

profitability can 

weaken the 

effect of assets 

structure on capital 

structure. However, the 

profitability not 

moderating 

the effect of business 

risk on capital 

structure. Based on the 

result of research, it 

can be 

concluded that capital 

structure is influenced 

by asset structure and 

business risk and 

profitability can 

moderate the effect of 

asset structure on 

capital structure 
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3 Riset 

Akuntansi 

Dan 

Keuangan 

Indonesia 

(2019) 

The Influence 

OfProfitability, 

Assets Structure, 

Firm Size, Business 

Risk, Sales Growth, 

And Dividend Policy 

On Capital Structure, 

Profitability, 

Assets 

Structure, 

Firm Size, 

Business Risk, 

Sales Growth, 

And Dividend 

Policy Capital 

Structure 

 

Multiple 

Linear 

Analysis 

 

ROA, FSRISK 

SGDPRhas a effect on 

Capital Structure, 

AS and DPS, has 

not effect on Capital 

Structure, 

4 (Ariyani et al., 

2019) 

Effect Of Asset 

Structure, 

Profitability, Firm 

Size And Company 

Growth On The 

Capital Structure Of 

Manufacturing 

Companies Listed On 

The Indonesia Stock 

Exchange (Idx) In 

2013 – 2017 

The Effect Of 

Asset 

Structure, 

Profitability, 

Firm Size 

Company 

Growth 

Capital 

Structure 

Multiple 

Linear 

Analysis 

 

The analysis of asset 

structure has a positive 

effect on the capital 

structure and not 

significant to the 

capital structure, 

profitability has a 

negative and 

significant effect on the 

capital structure, the 

size of the company has 

a positive and 

significant effect on the 

capital structure, and 

the company’s growth 

has a negative and 

significant effect on the 

capital structure. 

 

5 (Yulianti, 

Irwansyah, 

2020) 

Pengaruh 

Corporate Tax, 

Struktur Aset, Dan 

Pertumbuhan 

Penjualan 

Terhadap Struktur 

Modal (Studi 

Empiris Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bei) 

 

Corporate 

Tax, Struktur 

Aset, Dan 

Pertumbuhan 

Penjualan 

Struktur 

Modal 

Analisis 

Linear 

Berganda 

Struktur Aset Dan 

Pertumbuhan Penjualan 

Berpengaruh 

SignifikanTerhadap 

Struktur Modal 

Corporate Tax Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan 

Terhadap Struktur 

Modal 

6 Padhil Nasar, 

Dan 

Krisnando 

(2020) 

Pengaruh Likuiditas, 

Profitabilitas, Dan 

Struktur Aset 

Terhadap Struktur 

Modal Dengan 

Ukuran Perusahaan 

Sebagai Variabel 

Moderasi Pada 

Perusahaan Textile 

Dan Garment Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode Tahun 2014- 

2019 

Likuiditas, 

Profitabilitas, 

Struktur Aset 

Analisis 

Statistika 

Inferensial 

Dengan 

Moderated 

Regresion 

Analysis 

(MRA) 

 

Likuiditas Dan 

Profitabilitas 

Berpengaruh 

SignifikanTerhadap 

Struktur Modal 

Struktur Aset Tidak  

Berpengaruh 

SignifikanTerhadap 

Struktur Modal 
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7 (Rahmadianti 

& Yuliandi, 

2020) 

Pengaruh 

Profitabilitas, Risiko 

Bisnis, Kepemilikan 

Manajerial, Dan 

Pajak Terhadap 

Struktur Modal (Studi 

Empiris Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Sektor 

Industri Barang 

Konsumsi Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2015-2017) 

Profitabilitas, 

Risiko Bisnis, 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Pajak Struktur 

Modal 

Analisis 

Linear 

Berganda 

Secara Parsial 

Profitabilitas, Risiko 

Bisnis, Dan Pajak 

Berpengaruh 

Signifikan Terhadap 

Struktur Modal Pada 

Perusahaan Manufaktur 

Sektor Industri Barang 

Konsumsi Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 

2014-2017 Sedangkan 

Kepemilikan 

Manajerial Secara 

Parsial Tidak 

Berpengaruh Terhadap 

Struktur Modal Pada 

Perusahaan Manufaktur 

Sektor Industri Barang 

Konsumsi Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 

2014- 2017 

 

8 Levina 

Aurelia & 

Herlin 

Tundjung 

Setijaningsih 

(2020) 

Analisis Pengaruh 

Struktur Aset, 

Pertumbuhan Aset, 

Dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap 

Struktur Modal 

Struktur Aset, 

Pertumbuhan 

Aset, Ukuran 

Perusahaan 

Dan Struktur 

Modal 

Analisis 

Linear 

Berganda 

Struktur Aset 

Mempunyai Pengaruh 

Signifikan Terhadap 

Strukutur Modal, 

Sementara 

Pertumbuhan Aset Dan 

Ukuran Perusahaan 

Tidak Mempunyai 

Hubungan Signifikan 

Terhadap Struktur 

Modal. 

 

9 (Mulyasari & 

Subowo, 

2020a) 

Analisis 

Profitabilitas, 

Struktur Aset, Dan 

Pertumbuhan Aset 

Terhadap Struktur 

Modal Yang 

Dimoderasi 

Likuiditas 

 

Analisis 

Profitabilitas, 

Struktur Aset, 

Pertumbuhan 

Aset Struktur 

Modal 

Likuiditas 

 

Analisis 

Statistika 

Inferensial 

Dengan 

Moderated 

Regresion 

Analysis 

(MRA) 

Profitabilitas Dan 

Pertumbuhan Aset 

Berpengaruh Positif 

Signifikan Terhadap 

Struktur Modal, 

Struktur Aset 

Berpengaruh Negatif 

Signifikan Terhadap 

Struktur Modal. 

Likuiditas Mampu 

Memoderasi Pengaruh 

Negatif Profitabilitas 

Terhadap Struktur 

Modal. Likuiditas 

Tidak Mampu 

Memoderasi Pengaruh 

Struktur Aset Dan 

Pertumbuhan Aset 
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Terhadap Struktur 

Modal. 

 

10 (Wulandari & 

Sari, 2021) 

Profitabilitas Sebagai 

Pemoderasi Pengaruh 

Struktur Aktiva, 

Risiko Bisnis, Dan 

Ukuran Perusahaan 

Pada Struktur Modal 

Struktur Aset, 

Risiko Bisnis, 

Ukuran 

Perusahaan 

Struktur 

Modal Dan 

Profitabilitas 

Analisis 

Statistika 

Inferensial 

Dengan 

Moderated 

Regresion 

Analysis 

(MRA) 

Struktur Aktiva Dan 

Ukuran Perusahaan 

Berpengaruh Terhadap 

Struktur Modal. 

Resiko Bisnis 

TidakBerpengaruh 

Signifikan Terhadap 

Struktur Modal 

Struktur Aktiva Dan 

Ukuran Perusahaan 

Yang Dimoderasi 

Profitabilitas 

Berpengaruh Terhadap 

Struktur Modal. 

Resiko Bisnis Yang 

Dimoderasi 

Profitabilitas Tidak 

Berpengaruh Terhadap 

Struktur Modal. 

 

11 (Mamnuah & 

Pratiwi, 2021) 

Pengaruh Struktur 

Aktiva, Pertumbuhan 

Aset Dan 

Pertumbuhan 

Penjualan Terhadap 

Struktur Modal 

Dengan Profitabilitas 

Sebagai Variabel 

Moderasi 

Struktur Aset, 

Pertumbuhan 

Aset,Pertumbu

han Penjualan 

Struktur 

Modal Dan 

Profitabilitas 

Analisis 

Statistika 

Inferensial 

Dengan 

Moderated 

Regresion 

Analysis 

(MRA) 

Struktur Aktiva Dan 

Pertumbuhan Asset 

Tidak Berpengaruh 

Terhadap Struktur 

Modal 

Pertumbuhan Penjualan 

Berpengaruh 

Signifikan Terhadap 

Struktur Modal 

Struktur Aktiva Dan 

Pertumbuhan Penjualan 

Yang Dimoderasi 

Profitabilitas 

Berpengaruh Terhadap 

Struktur Modal. 

Pertumbuhan Aset 

Yang Dimoderasi 

Profitabilitas Tidak 

Berpengaruh Terhadap 

Struktur Modal 

 

12 (Meilani & 

Wahyudin, 

2021) 

Pengaruh Struktur 

Aset, Risiko Bisnis, 

Dan Pertumbuhan 

Penjualan Terhadap 

Struktur Modal 

Dengan Profitabilitas 

Sebagai Variabel 

Moderating 

Struktur Aset, 

Risiko 

Bisnis,Pertum

buhan 

Penjualan 

Struktur 

Modal Dan 

Profitabilitas 

Analisis 

Statistika 

Inferensial 

Dengan 

Moderated 

Moderated 

Regresion 

Analysis 

(MRA) 

Struktur Aset 

Berpengaruh 

Signifikan 

Terhadap Struktur 

Modal. Risiko Bisnis, 

Dan Pertumbuhan 

Penjualan Berpengaruh 

Tidak Signifikan 

Terhadap Struktur 

Modal. 

Struktur Aktiva Dan 
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Resiko Bisnis Yang 

Dimoderasi 

Profitabilitas 

Berpengaruh Terhadap 

Struktur Modal. 

Pertumbuhan Penjualan 

Yang Dimoderasi 

Profitabilitas Tidak 

Berpengaruh Terhadap 

Struktur Modal 

 

13 Syafril, 

Muhammad 

Fahmi (2021) 

Pengaruh Struktur 

Aset, 

Profitabilitas, 

Pertumbuhan 

Perusahaan Dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap Struktur 

Modal Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Di 

Sektor Industri 

Barang Dan 

Konsumsi 

 

Struktur Aset, 

Profitabilitas, 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

Dan Ukuran 

Perusahaan 

Analisis 

Linear 

Berganda 

Struktur Struktur 

Aktiva Memiliki 

Pengaruh Signifikan 

Terhadap Struktur 

Modal, Sedangkan 

Variabel Profitabilitas, 

Pertumbuhan 

Perusahaan Dan 

Ukuran Perusahaan 

Tidak Memiliki 

Pengaruh Signifikan 

Terhadap Struktur 

Modal 

14 Muhammad 

Dwi Agi 

(2021) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Pertumbuhan Aset 

Dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap 

Struktur Modal (Studi 

Pada Perusahaan 

Perbankan Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode Tahun 2014-

2020) 

 

Profitabilitas, 

Pertumbuhan 

Aset Ukuran 

Perusahaan 

Struktur 

Modal 

Analisis 

Linear 

Berganda 

Profitabilitas 

Pertumbuhan Aset Dan 

Ukuran Perusahaan 

Berpengaruh Dan 

Signifikan Terhadap 

Struktur Modal 

15 (Rahmi & 

Swandari, 

2021) 

Pengaruh Risiko 

Bisnis Dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap 

Struktur Modal Dan 

Nilai Perusahaan 

Risiko Bisnis 

Ukuran 

Perusahaan 

Struktur 

Modal Dan 

Nilai 

Perusahaan 

Path 

Analysis 

Risiko Bisnis Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan Terhadap 

Struktur Modal. 

Ukuran Perusahaan 

Berpengaruh Positif 

Dan Signifikan 

Terhadap Struktur 

Modal. Risiko Bisnis 

Berpengaruh Tidak 

Signifikan Terhadap 

Nilai Perusahaan. 

Ukuran Perusahaan 

Berpengaruh Positif 

Dan Signifikan 

Terhadap Nilai 



50 

 

 

 

Perusahaan. Struktur 

Modal Berpengaruh 

Positif Dan Signifikan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan. Risiko 

Bisnis Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Melalui Struktur 

Modal. Ukuran 

Perusahaan 

Berpengaruh Positif 

Dan Signifikan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan Melalui 

Struktur Modal. 

 

16 (Sulastri, 

2021) 

Pengaruh Risiko 

Bisnis Dan 

Pertumbuhan 

Perusahaan Terhadap 

Struktur Modal Pada 

Pt. Unilever Tbk Di 

Bei Periode 2010-

2018 

 

Risiko Bisnis 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

Dan 

StrukturModal 

Analisis 

Linear 

Berganda 

Risiko Bisnis Dan 

Pertumbuyhan 

Perusahaan 

Berpengaruh Terhadap 

Struktur Modal Pada 

Pt. Unilever Tbk 

18 (Mustofa & 

indah Lestari, 

2021) 

The Impact Of Assets 

Structure, Liquidity, 

Business Risk And 

Company Size On 

Capital Structure 

Assets 

Structure, 

Liquidity, 

Business Risk 

Company Size 

Capital 

Structure 

Multiple 

Linear 

Analysis 

 

The research results 

prove that the Asset 

Structure has a positive 

and significant impact 

on the capital 

structure. Liquidity has 

a positive and 

significant impact on 

capital structure. 

Business risk has a 

positive and 

insignificant effect on 

capital structure. 

Company size has a 

positive impact on 

capital structure and is 

not significant. 

 

19 (Triherawati 

2020) 

Study Of The Effect 

Of Return On Asset, 

Tangibility And 

Business Risk On 

Capital Structure 

Return On 

Asset, 

Tangibility 

And Business 

Risk Capital 

Structure 

Multiple 

Linear 

Analysis 

 

This study proves that 

return on asset has 

negative and not 

significant effect to 

capital structure, 

tangibility has negative 

and significant effect to 

capital structure and 

business risk has 

negative and 



51 

 

 

 

significant effect to 

capital structure. 

 

20 (Robin & 

Bertuah, 

2021) 

The Influence Of 

Asset Structure, 

Business Risk, 

Profitability, 

Company Size, And 

Capital Structure On 

Company Value In 

Property And Real 

Estate Companies 

Listed On The 

Indonesia Stock 

Exchange (Idx) For 

The 2015 – 2019 

Asset 

Structure, 

Business Risk, 

Profitability, 

Company Size, 

Capital 

Structure 

Company 

Value In  

Multiple 

Linear 

Analysis 

 

Profitability and 

Capital Structure 

variables have a 

positive and significant 

effect on firm value. 

Asset structure, 

business risk, and firm 

size have no effect on 

firm value. This study 

contributes to testing 

and proving signaling 

theory and firm value 

on profitability and 

capital structure that 

affect firm value. and 

the size of the company 

has no effect on the 

value of the company. 

This study contributes 

to testing and proving 

signaling theory and 

firm value on 

profitability and 

capital structure that 

affect firm value. and 

the size of the company 

has no effect on the 

value of the company. 

This study contributes 

to testing and proving 

signaling theory and 

firm value on 

profitability and 

capital structure that 

affect firm value. 

 

Sumber : Berbagi Jurnal Yang Dipublikasikan 

2.8 Kerangka Berpikir 

Dalam penelitian ini variabel independen meliputi struktur aset, 

pertumbuhan aset, ukuran perusahaan dan risiko bisnis dan  variabel dependen 

yaitu struktur modal.  Maka kerangka pemikiran dapat  digambarkan sebagai 

berikut : 
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Gambar II.1  

Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2.9 Perumusan Hipotesis  

2.9.1 Struktur Aset dengan Struktur Modal 

Struktur aset menggambarkan penentuan berapa besar alokasi dana 

masing-masing komponen aset, baik aset lancar maupun aset tetap. 

Perusahaan dengan memiliki komposisi aset tetap yang besar maka 

memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan sumber dana eksternal 

(utang). 

Perusahaan yang memiliki aktiva besar dapat menggunakan aktiva 

sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang dari pihak luar. Perusahaan 

dengan nilai aktiva yang besar lebih mudah dipercaya mendapatkan 

pinjaman dari pihak luar karena lebih mudah akses kesumber dana 

Struktur aset  

(X1) 

Struktur modal  

(Y) 

Pertumbuhan 

aset (X2) 

Risiko bisnis 

 (X3) 

Pengendalian 

Manajemen 
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dibandingkan perusahaan yang masih berskala kecil (Purwathomi 

Hamonangan Manurung, 2018).  

Semakin besar struktur aset maka struktur modal perusahaan yang 

berasal dari hutang akan semakin meningkat, apabila perusahaan 

mengalami kepailitan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar 

pinjaman, maka aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat dijadikan 

jaminan atau dijual untuk membayar kewajibannya dan dikonversi 

menjadi kas. 

Selain itu juga perusahaan yang memiliki aset yang besar akan 

mendanai kegiatan operasionalnya dengan menggunakan sumber 

pendanaan internal. Ini berarti perusahaan dapat mengoptimalkan 

penggunaan sumber pendanaan internal sesuai kebutuhan perusahaan itu 

sendiri dan secara langsung perusahaan bisa meminimalkan pengunaan 

sumber pendanaan eksternal sekecil mungkin. Hal ini sesuai dengan sisi 

Pecking Order Theory, yaitu perusahaan cenderung lebih menyukai 

sumber pendanaan internal dari pada penggunaan sumber pendanaan 

eksternal.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  Tundjung Setijaningsih 

(2020) yang menemukan bahwa struktur aset berpengaruh positif 

dansignifikan terhadap struktur modal perusahaan.Penelitian yang 

dilakukan oleh Wulandari (2021) yang menemukan bahwa struktur aset 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Syafril(2021) yang menemukan bahwa 
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struktur aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap  struktur modal 

perusahan. Dari argumen tersebut, dapat dilakukan pengembangan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Struktur Aset Berpengaruh Positif Terhadap Struktur Modal 

2.9.2 Pertumbuhan Aset dengan Struktur Modal 

Pertumbuhan aset diharapkan bagi perkembangan perusahaan baik 

secara internal maupun eksternal suatu perusahaan, karena pertumbuhan 

yang tinggi memberi tanda bagi perkembangan perusahaan.Pertumbuhan 

aset menunjukkan besarnya dana dialokasikan oleh perusahaan kedalam 

asetnya. Pertumbuhan aset akan menuntut perusahaan untuk 

menyediakan dana yang memadai. Aset merupakan aktiva yang 

digunakan untuk aktivitas operasional. Semakin besar aset diharapkan 

semakin besar hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Pecking order theory menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan yang tinggi akan melakukan ekspansi dengan cara 

menggunakan dana eksternal berupa hutang. Dengan meningkatnya aset 

yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah 

kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan (Purwathomi Hamonangan 

Manurung, 2018). 

Terjadinya peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi 

akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. 

Dengan meningkatnya kepercayaan pihak luar (kreditor) terhadap 

perusahaan, maka proporsi hutang akan semakin lebih besar dari pada 
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modal sendiri. Hal ini didasarkan keyakinan kreditor atas dana yang 

ditanamkan kedalam perusahaan dijamin oleh besarnya aset yang 

dimiliki perusahaan. Menurut pecking order theory menjelaskan 

hubungan positif antara pertumbuhan aset dengan struktur modal. Hal ini 

karena perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi menghadapi asimetri 

informasi yang lebih tinggi juga, karena itu ketika membutuhkan sumber 

pendanaan eksternal perusahaan akan lebih memilih sumber pendanaan 

utang dibandingkan penerbitan saham baru. Pada sudut pandang investor 

pula, pertumbuhan suatu perusahaan merupakan tanda bahwa suatu 

perusahaan itu memiliki aspek yang menguntungkan dan investor pun 

akan mengharapkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan 

menunjuk kan perkembangan yang baik.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mulyasari and Subowo 

(2020) yang menemukan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan Penelitian yang 

dilakukan oleh Agi (2021) yang menemukan bahwa pertumbuhan aset  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal Perusahaan 

Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014-

2020. Penelitian yang dilakukan oleh Sulastri (2021) yang menemukan 

bahwa pertumbuhan aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

struktur modalperusahaan. Dari argumen tersebut, dapat dilakukan 

pengembangan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Pertumbuhan Aset Berpengaruh Positif Terhadap Struktur Modal 
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2.9.3  Risiko Bisnis dengan Struktur Modal 

Baik buruknya hasil kinerja manajemen akan menentukan imbalan 

yang diterima oleh manajemen. Jika kinerja manajemen baik maka 

imbalan yang didapat akan lebih besar. Maka dari itu, manajemen akan 

meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan. Agar perusahaan 

berjalan dengan baik, maka manajemen harus memperhatikan struktur 

modal perusahaan yaitu menentukan antara menggunakan pendanaan 

internal atau eksternal. Salah satu yang dipertimbangkan dalam 

menentukan pendanaan yaitu risiko bisnis yang dialami oleh perusahaan. 

Perusahaan dikatakan memiliki risiko besar apabila memiliki fluktuasi 

atas pengembalian aset yang tinggi sehingga mempunyai probabilitas 

kebangkrutan yang tinggi. Manajemen akan mempertimbangkan kembali 

apabila risiko bisnis yang akan ditanggung oleh perusahaan meningkat, 

maka manajemen perusahaan akan berupaya untuk menurunkan hutang 

(Murtiningtyas, 2012).  

Perusahaan yang memiliki risiko bisnis yang besar akan 

mengurangi penggunaan hutang dalam operasi perusahaan. Hal tersebut 

dilakukan untuk menghindari bertambahnya risiko bisnis yang dialami 

perusahaan agar tidak semakin mempersulit keuangan perusahaan. 

Berdasarkan pecking order theory, semakin tinggi risiko bisnis, maka 

perusahaan harus menggunakan utang lebih kecil dibandingkan dengan 

perusahaan yang mempunyai risiko bisnis rendah.  Hal ini disebabkan 

karena perusahaan yang memiliki risiko bisnis yang tinggi menghasilkan 
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laba yang fluktuasi antara satu periode dengan periode lain, sehingga 

penggunaan utang yang besar akan mempersulit perusahaan dalam 

mengembalikan utangnya. 

Struktur modal dapat menunjukkan tingkat risiko suatu perusahaan 

dimana semakin tinggi rasio struktur modal, maka perusahaan semakin 

tinggi risikonya karena pendanaan dari unsur hutang lebih besar dari 

pada modal sendiri (equity) mengingat dalam perhitungan hutang dibagi 

dengan modal sendirinya, artinya jika hutang perusahaan lebih tinggi dari 

modal sendirinya berarti rasio struktur modal diatas 1, sehingga 

penggunaan dana yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan 

lebih banyak menggunakan dari unsur hutang Nasution & BT, (2019). 

Semakin besar risiko bisnis suatu perusahaan, maka semakin besar 

struktur modal. Investor pada umumnya tidak tertarik pada perusahaan 

yang memiliki risiko rendah, Karen beranggapan jika risiko tinggi maka 

keuntungan yang didapat akan semakin tinggi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulastri (2021) yang 

menemukan bahwa risiko bisnis berpengaruh positif dan signifikan 

struktur modal terhadap perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmadianti and Yuliandi (2020) yang menemukan bahwa risiko bisnis 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Sari(2019) yang menemukan bahwa 

risiko bisnis berpengaruh positif dan signifikan terhadap  struktur modal 
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perusahan. Dari argumen tersebut, dapat dilakukan pengembangan 

hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Risiko Bisnis Berpengaruh Positif Terhadap Struktur Modal 

2.9.4  Pengendalian Manajemen Dapat Memoderasi Pengaruh Struktur 

Aset terhadap Struktur Modal 

Struktur aset menggambarkan penentuan berapa besar alokasi dana 

masing-masing komponen aset, baik aset lancar maupun aset tetap. 

Perusahaan yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aset tetap 

akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal permanen yaitu 

modal sendiri, sedangkan hutang sifatnya hanya sebagai pelengkap. Pada 

penelitian Insiroh (2014) menjelaskan bahwa struktur aset dapat 

dipandang dari objek operasional yang pada dasarnya menggolongkan 

menggolongkan aset dalam perbandingan tertentu untuk keperluan 

operasi utama perusahaan. Struktur aset dapat dipandang dari 2 sisi yaitu 

aset yang harus tersedia untuk operasional perusahaan selama periode 

akuntansi berlangsung serta yang harus disediakan untuk operasional 

perusahaan secara permanen. Perusahaan yang memiliki aktiva besar 

dapat menggunakan aktiva sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang 

dari pihak luar. Perusahaan dengan nilai aktiva yang besar lebih mudah 

dipercaya mendapatkan pinjaman dari pihak luar karena lebih mudah 

akses kesumber dana dibandingkan perusahaan yang masih berskala kecil 

(Purwathomi Hamonangan Manurung, 2018). 
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Pada temuan penelitian terdahulu yang tidak konsisten 

menunjukkan bahwa masih terdapat variabel lain yang kemungkinan 

dapat memoderasi pengaruh struktur aset terhadap struktur modal. 

Variabel tersebut yaitu pengendalian manajemen. Pengendalian 

manajemen merupakan semua usaha untuk menjamin bahwa sumber 

daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Penelitian ini akan menguji pengaruh pengendalian 

manajemen dalam memoderasi struktur aset terhadap struktur modal. 

pengendalian manajemen yang semakin ketat diharapkan akan 

mengurangi risiko bisnis yang dialami perusahaan.  

Pengendalian manajemen yang baik dapat dilihat dari struktur 

modal perusahaan. Dimana manajemen dapat menyeimbangkan 

pendanaannya, kapan perusahaan menggunakan hutang dan 

menggunakan modalnya sendiri. Sebagai seorang manajer harus dapat 

memprediksi segala risiko yang akan dihadapi perusahaan atas 

keputusannya dalam menentukan pendanaan. Jika suatu perusahaan 

menggunakan hutang terlalu tinggi akan berisiko pada gagal bayar, jika 

suatu perusahaan mengalami gagal bayar, para manajer dapat dipastikan 

akan kehilangan pekerjaan mereka. Akan tetapi, jika penggunaan hutang 

terlalu sedikit, manajemen dapat menghadapi risiko pengambilalihan. 

Jadi, pertimbangan pengendalian dapat mengarah pada penggunaan 

hutang maupun ekuitas, karena jenis modal yang paling tepat melindungi 



60 

 

 

 

manajemen akan bervariasi tergantung dari situasi perusahaan (Brigham 

dan Houston, 2006).  

H4 : Pengendalian Manajemen Dapat Memoderasi Pengaruh Positif 

Struktur Aset terhadap Struktur Modal 

2.9.5  Pengendalian Manajemen Dapat Memoderasi Pengaruh 

Pertumbuhan Aset terhadap Struktur Modal 

Pertumbuhan perusahaan yang dinilai dari pertumbuhan aset yang 

tinggi menggambarkan kebutuhan dana yang tinggi dalam rangka 

membiayai ekspansi perusahaan. Cara yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan dana tersebut diantaranya dengan penggunaaan hutang. Hal ini 

sesuai dengan trade-off theory dimana perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan tinggi sebaiknya menggunakan hutang untuk memenuhi 

kebutuhan dananya (Dewi dan Lestari, 2014). 

Trade-off theory menjelaskan bahwa perusahaan memilih 

menggunakan hutang untuk meminimalkan biaya pajak yang dibayarkan 

oleh perusahaan. Hutang dipilih daripada menerbitkan saham karena 

hutang memiliki biaya modal yang lebih rendah dari biaya menerbitkan 

saham. Jadi, perusahaan dengan pertumbuhan perusahaan yang tinggi 

akan mendahulukan menggunakan hutang dari pada menerbitkan saham 

untuk memenuhi pendanaanya.semakin tinggi pertumbuhan aset maka 

perusahaan semakin mampu untuk membayar hutang atau pendanaan 

eksternal perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin tingginya 

pertumbuhan aset yang dilihat dari pertumbuhan aktivanya akan 



61 

 

 

 

mengurangi tingkat risiko dari hutang. Risiko tidak terbayarnya hutang 

menjadi semakin kecil karena aktiva dapat digunakan untuk membayar 

beban hutang beserta angsurannya setelah menyelesaikan kewajiban 

jangka pendeknya. 

Pada temuan penelitian terdahulu yang tidak konsisten 

menunjukkan bahwa masih terdapat variabel lain yang kemungkinan 

dapat memoderasi pengaruh struktur aset terhadap struktur modal. 

Variabel tersebut yaitu pengendalian manajemen.Pengendalian 

manajemen merupakan semua usaha untuk menjamin bahwa sumber 

daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Penelitian ini akan menguji pengaruh pengendalian 

manajemen dalam memoderasi pengaruh pertumbuhan aset terhadap 

struktur modal. pengendalian manajemen yang semakin ketat akan 

mengurangi risiko bisnis yang dialami perusahaan sehingga perusahaan 

dapat bertahan dari kebangkrutan dan mempetahankan aset yang ada, 

bahkan dapat berkembang pesat. 

H5 : Pengendalian Manajemen Dapat Memoderasi Pengaruh Positif 

Pertumbuhan Aset terhadap Struktur Modal 

2.9.6  Pengendalian Manajemen Dapat Memoderasi Pengaruh Risiko 

Bisnis terhadap Struktur Modal 

Risiko bisnis merupakan ketidakpastian yang terjadi pada 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.Manajemen akan 

mempertimbangkan kembali apabila risiko bisnis yang akan ditanggung 
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oleh perusahaan meningkat, maka manajemen perusahaan akan berupaya 

untuk menurunkan hutang. Hal ini sejalan dengan trade-off theory 

dimana dalam teori ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan risiko 

besar menggunakan hutang yang sedikit. Perusahaan yang memiliki 

risiko bisnis yang besar akan mengurangi penggunaan hutang dalam 

operasi perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari 

bertambahnya risiko bisnis yang dialami perusahaan agar tidak semakin 

mempersulit keuangan perusahaan. 

Pada temuan penelitian terdahulu yang tidak konsisten 

menunjukkan bahwa masih terdapat variabel lain yang kemungkinan 

dapat memoderasi pengaruh struktur aset terhadap struktur modal. 

Variabel tersebut yaitu pengendalian manajemen. Pengendalian 

manajemen merupakan semua usaha untuk menjamin bahwa sumber 

daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Penelitian ini akan menguji pengaruh pengendalian 

manajemen dalam memoderasi pengaruh risiko bisnis terhadap struktur 

modal. pengendalian manajemen yang semakin ketat diharapkan akan 

mengurangi risiko bisnis yang dialami perusahaan.  

Pengendalian manajemen yang baik dapat dilihat dari struktur 

modal perusahaan. Dengan adanya pengendalian manajemen dapat 

menyeimbangkan pendanaannya, kapan perusahaan menggunakan 

hutang dan menggunakan modalnya sendiri. maka perusahaan akan 

menurunkan risiko bisinis dalam perusahaannya. Sebagai seorang 
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manajer harus dapat memprediksi segala risiko yang akan dihadapi 

perusahaan atas keputusannya dalam menentukan pendanaan. Jika suatu 

perusahaan menggunakan hutang terlalu tinggi akan berisiko pada gagal 

bayar, jika suatu perusahaan mengalami gagal bayar, para manajer dapat 

dipastikan akan kehilangan pekerjaan mereka. Akan tetapi, jika 

penggunaan hutang terlalu sedikit, manajemen dapat menghadapi risiko 

pengambilalihan.  

H6 : Pengendalian Manajemen Dapat Memoderasi Pengaruh Positif 

Risiko Bisnis terhadap Struktur Modal 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah kerangka kerja sistematis yang digunakan 

untuk melaksanakan penelitian. Pola desain penelitian dalam setiap disiplin 

ilmu memiliki kekhasan masing-masing., namun prinsip-prinsip umumnya 

memiliki banyak kesamaan. Desain penelitian ini menggambarkan tentang 

prosedur untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk 

menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, sebuah desain 

penelitian yang baik akan menghailkan sebuah proses penelitian yang efektif 

dan efisien. Makna desain penelitian menurut Mc Millan dalam Ibnu Hadjar 

adalah rencana dan struktur penyelidikan yang digunakan untuk memperoleh 

bukti-bukti empiris dalam menjawab pertanyaan penelitian (Ismail Nurdin dan 

Sri Hartati, 2019). 

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan tipe data kuantitatif. 

Maka untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Data 

yang digunakan adalah laporan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui 

situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Penelitian ini 

menggunakan tiga variabel, yaitu variabel independen yang terdiri dari 

struktur aset, pertumbuhan aset dan resiko bisnis, variabel moderating terdiri 

dari pengendalian manajemen serta variabel dependen berupa struktur modal. 
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3.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan konstruksi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 

tahun 2016 sampai dengan 2020 yang berjumlah 14 perusahaan. 

Menurut Sugiyono (2014) mengatakan bahwa sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan 

sampel menggunakan metode purposive sampling berdasarkan beberapa 

kriteria yaitu: 

a. Perusahaan konstruksi yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode penelitian 2016 – 2020 sebanyak 18 perusahaan. 

b. Menerbitkan laporan keuanganan tahunan yang telah diaudit selama kurun 

waktu 2015-2020 sebanyak 14 perusahaan. 

c. Laporan keuangan perusahaan terdapat informasi yang lengkap terkait 

dengan semua variabelsebanyak 14 perusahaan. 

Berdasarkan dari ketiga kriteria diatas maka diperoleh sampel penelitian 

sebanyak 14 sampel penelitian dengan unit analisis 14 perusahaan x 5 tahun= 

70 unit analisis yang dapat disajikan oleh tabel berikut ini : 
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    Tabel III.1 

    Sampel Penelitian 

No Nama Perusahaan Kode 

1 Acset Indonusa Tbk ACST 

2 Adhi Karya (Persero) Tbk ADHI 

3 Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk DGIK 

4 Indonesia Pondasi Raya Tbk IDPR 

5 Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk JKON 

6 Nusa Raya Cipta Tbk NRCA  

7 Paramita Bangun Sarana Tbk PBSA  

8 PP (Persero) Tbk PTPP  

9 Superkrane Mitra Utama Tbk SKRN  

10 Surya Semesta Internusa Tbk SSIA  

11 Total Bangun Persada Tbk TOTL  

12 Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk WEGE 

13 Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA  

14 Waskita Karya (Persero) Tbk WSKT 

  Sumber: Idx Statistic2020 

3.3 Objek Penelitian 

   Penelitian ini dilakukan pada perusahaan konstruksi di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Ditetapkannya Bursa Efek Indonesia sebagai tempat 

penelitian ini dengan mempertimbangkan bahwa Bursa Efek Indonesia 

merupkan salah satu penyedia laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang 

go public di Indonesia.  

3.4 Jenis dan Sumber Data  

  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

misalnya data BIRO Pusat Statistik, majalah, keterangan-keterangan atau 

publikasi lainnya. Data penelitian ini berupa laporan keuangan yang 
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diterbitkan oleh perusahaan konstruksi yang go public dan dipublikasikan 

melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). 

   Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan selama 

tahun 2016 sampai 2020 selama periode pengamatan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan sampel. Pada penelitian ini, peneliti mengambil data dari laporan 

keuangan yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia yang dapat 

diakses melalui www.idx.co.id. 

3.5 Metode Pengumpulan Data  

Sesuai dengan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dari 

sampel yang digunakan, maka metode pengumpulan data menggunakan teknik 

dokumentasi yang didasarkan pada laporan keuangan perusahaan konstruksi 

yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 - 2020. 

3.6  Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Konsep dasar dari defenisi operasional mencakup pengertian untuk 

mendapatkan data yang akan dianalisis dengan tujuan untuk 

mengoperasionalkan konsep-konsep penelitian menjadi variabel penelitian 

serta cara pengukurannya. Adapun defenisi operasional yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Struktur Aset (SA) 

 Struktur Aset adalah harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, 

  baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. Struktur aset diukur dengan 

rumus sebagai berikut: 

  Struktur aset     =   
          

          
  x 100% 

http://www.idx.co.id/
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b. Pertumbuhan Aset  (PA) 

   Pertumbuhan aset sebagai perubahan tahunan dari total aktiva. 

Peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin 

menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. 

  Pertumbuhan Aset  =   
                             

              
  x 100% 

c. Risiko Bisnis  (RB) 

   Risiko bisnis adalah ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dan dapat 

menyebabkan kerugian atau kegagalan bisnis. Adanya ketidakpastian akan 

menyulitkan perusahaan untuk mencapai target. Ada beberapa risiko 

mungkin berada dalam kendali perusahaan, dalam hal ini, masih ada person 

perusahaan untuk dapat mengelola risiko yang ada. Namun ada juga risiko 

lain yang tidak bias dikendalikan oleh perusahaan.Risiko bisnis diukur 

menggunakan BRISK.  

  BRISK  =   
    

            
  x 100% 

d. Pengendalian manajemen (PM) 

   Pengendalian manajemen merupakan proses sistematis dan digunakan 

untuk memastikan bahwa manajemen mampu untuk mengelola dan 

mengkoordinasi sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan yaitu goalcongurence (Radianto, 2010, 14) 

  ROI=   
           

           
  x 100% 

e. Struktur Modal (DER) 

   Struktur modal adalah rasio atau perbandingan antara modal yang berasal 

dari utang dengan modal milik sendiri. Modal milik sendiri dapat berasal 



69 

 

 

 

dari laba yang ditahan dan penerbitan saham sementara hutang dapat 

berbentuk jangka panjang atau jangka pendek. Debt Equity Ratio (DER) 

merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. 

Semakin tinggi nilai DER berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding 

dengan hutangnya. DER dihitung dengan rumus  :  

      𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡𝑜𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜=   
            

      
  x 100% 

3.7 Model Analisis 

   Data Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis 

kuantitatif yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka. Dalam 

penelitian ini, analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-

data penelitian sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam 

analisis. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

pemoderasi (Moderated Regression Analysis) yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat signifikasi dari masing-masing koefisien regresi variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan variabel 

moderasi maka digunakan uji statistik diantaranya. 

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean), dan 

standar deviasi. Data yang diteliti dalam analisis statistik deskriptif adalah 

stuktur aset, pertumbuhan aset, risiko bisnis, pengendalian manajemen dan 

struktur modal (Ghozali, 2016). 
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3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

  Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah 

dalam sebuah model regresi linear ordinary least square terdapat masalah-

masalah asumsi klasik yang terdiri dari : 

a. Uji Normalitas Data 

  Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk 

mendeteksi normalitas data dapat di lakukan dengan uji statistic dengan 

menggunakan grafik P-Plot). 

b. Uji Multikolinearitas 

  Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel 

independen lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel independent 

dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat 

kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen yang 

lain. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat varians 

inflation factor (VIF) dan nilai tolerance. Jika  nilai VIF  tidak lebih dari 

10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan 

terbebas dari multikolineritas. 
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c. Uji Autokorelasi 

  Tujuan autokorelasi adalah menguji tentang ada atau tidaknya 

korelasi antar kesalahan penganggu pada periode t dengan periodet-1 

pada persamaan linear. Apabila terjadi maka menunjukan adanya 

problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang 

bebas dari autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi autokorelasi 

adalah dengan uji Durbin-Watson.  

d. Uji Heteroskodestisitas 

  Heteroskedastisitas menguji terjadi perbedaan varians residual 

suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Model 

regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan varians 

residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. 

Cara memprediksi ada tidaknya heterokodestisitas dapat dilihat dari pola 

gambar scatterplot . 

3.8 Model Regresi Pemoderasi (Moderated Regression Analysis) 

 Penelitian ini menggunakan SPSS 25.00 untuk melakukan pengolahan 

data denganduapersamaan regresi. Persamaan regresi pertama digunakan 

untuk menguji pengaruh antara variabel-variabel independen terhadap 

variabel dependen yaitu dengan analisis regresi berganda. Persamaan regresi 

kedua menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA), yaitu untuk 

menguji apakah variable moderasi dapat memperkuat antara variabel-variabel 

independen terhadap variabel  dependen. 
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Persamaan Regresi Model I : DER = 𝑎 + 𝑏1SA + 𝑏2PA +𝑏3RB +𝑒 

Persamaan Regresi Model II :  DER = 𝑎 + 𝑏1SA + 𝑏2PA + 𝑏3RB + 𝑏4SA∗MP 

+ 𝑏5PA∗MP+𝑏6RB∗MP + 𝑒 

Keterangan : 

DER= Struktur modal  

𝑎= Konstanta  

b1 – b6 = Koefisien regresi  

SA= Struktur aktiva 

PA = Pertumbuhan Aset 

RB = Resiko Bisnis 

PM= Manajemen Pengendalian 

SA*PM= Interaksi antara struktur aktiva dengan Manajemen Pengendalian 

PA*PM= Interaksi antara pertumbuhan aset dengan Manajemen Pengendalian 

RB*PM= Interaksi antara resiko bisnis dengan Manajemen Pengendalian 

e= Standar eror / kesalahan 

 Hasil dari analisis yang dihitung berdasarkan persamaan regresi tersebut  

dapat ditentukan hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen. Apabila hasil dari analisis tersebut sama-sama mengalami 

kenaikan atau sama sama  turun atau searah, maka hubungan antara variabel 

independen dengan variabel  dependen adalah positif. Begitu juga sebaliknya, 

apabila kenaikan variabel  independen menyebabkan penurunan variabel 

dependen maka hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen adalah negatif. 
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3.9  Pengujian Hipotesis 

   Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui 

pengujian secara parsial (uji t) dengan tarif  kepercayaan 95%. Uji t 

digunakan untuk mengetahui apakah apakah variabel independen secara 

parsial berpengaruh terhadap varianel dependen. Untuk membuktikan hal 

tersebut maka digunakan uji t statistic. Hal ini dapat dibandingkan  nilai t 

tabel dengan nilai a dengan keriteria sebagai berikut : 

a. Jika t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai sig lebih kecil dari 0.05, 

maka, secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap 

dependen.  

b. Jika t hitung lebih kecil dari t tabel dan nilai sig lebih besar dari 0.05, 

maka, secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

dependen. 

3.10  Koefisien Determinasi (R²) 

  Koefisien determinasi (R²) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan 

persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. 

Persentase ini menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat 

menjelaskan variabel dependen. Untuk menghitung besarnya pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen maka dapat 

di lihat koefisien kolerasi partialnya (R) dan untuk mengetahui besarnya 

koefisien determinasi R² masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen dapat dilihat dari hasil kuadrat koefisien kolerasi partialnya 

(Wijaya, 2011). 
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3.11 Koefsien Korelasi  

   Koefisien korelasi ini dilakukan untuk melihat keeratan hubungan variable 

bebas dengan variable terikat. Interprestasi koefisien korelasi berdasarkan 

interprestasi Sugiyono (2007:183) dapat dilihat pada table dibawah ini: 

Tabel III.2 

 Pedoman Interprestasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah  

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

  Sumber : Sugyono (2007:183) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1  Kesimpulan  

Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data dan hasil pembahasan maka 

kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian dengan judul ―Pengaruh 

Struktur Aset, Pertumbuhan Aset, dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal 

dengan Pengendalian Manajemen Sebagai Variabel Moderating Pada 

Perusahaan Konstruksi  Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-

2020‖ ini adalah sebagai berikut:  

a. Struktur Aset berpengaruh negatif secara signifikan terhadap struktur 

modal yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER), hal ini dapat 

dilihat pada nilai t hitung  sebesar -3.416 dan sig sebesar  0.001. 

b. Pertumbuhan aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur 

modal yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER), hal ini dapat 

dilihat pada nilai t hitung  sebesar 5.493 dan sig sebesar  0.000. 

c. Risiko bisnis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal 

yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER), hal ini dapat dilihat pada 

nilai t hitung  sebesar -2.146 dan sig sebesar  0.036. 

d. Pengendalian manajemen memoderisasi pengaruh struktur aset terhadap 

struktur modal yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER), hal ini 

dapat dilihat pada nilai t hitung  sebesar 3.711 dan sig sebesar  0.000. 

e. Pengendalian manajemen memoderisasi pengaruh pertumbuhan asset 

terhadap struktur modal yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER), 
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hal ini dapat dilihat pada nilai t hitung  sebesar -3.902 dan sig sebesar  

0.000. 

f. Pengendalian manajemen memoderisasi pengaruh risiko bisnis terhadap 

struktur modal yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER), hal ini 

dapat dilihat pada nilai t hitung  sebesar 3.549 dan sig sebesar  0.001. 

4.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, 

dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:  

a. Pihak manajemen diaharapkan dapat mengoptimalkan struktur modal 

perusahaan dan dapat mengambil keputusan penggunaan keuangan yang 

tepat dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

struktur modal itu sendiri.  

b. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian di luar variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini ataupun 

mengkombinasikan salah satu vaiabel dalam penelitian ini dengan vaiabel 

lain di luar variabel dalam penelitian ini.  

c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari variabel-variabel 

pemoderasi lainnya untuk melihat variabel pemoderasi manakah yang 

signifikan mempengaruhi hubungan antara variabel independen yang diuji 

terhadap struktur modal. 

d. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menggunakan sampel 

perusahaan yang bergerak disektor lain.  
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e. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah periode yang lebih 

panjang lagi dalam melakukan penelitian, sehingga dapat diperoleh 

gambaran lebih baik dalam jangka panjang. 
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Lampiran 1 Rekapitulasi data Equity 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

1 Acset Indonusa Tbk ACST 1,301,225 1,437,127 1,426,793 286,476 324,032

2 Adhi Karya (Persero) Tbk ADHI 5,442,779,962,898 5,869,917,425,997 6,285,271,896,258 6,834,297,680,021 5,574,810,447,358

3 Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk DGIK 758,704,489,572 786,397,677,634 664,387,385,499 671,154,631,861 646,077,347,978

4 Indonesia Pondasi Raya Tbk IDPR 1,106,749,980,825 1,211,586,173,785 1,222,793,413,710 1,204,083,145,157 676,610,554,550

5 Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk JKON 2,200,751,239,393 2,403,011,783 2,582,496,255 2,697,766,960 2,683,067,425

6 Nusa Raya Cipta Tbk NRCA 1,141,659,803,852 1,202,856,795,079 1,208,236,923,054 1,221,164,716,147 1,153,155,372,350

7 Paramita Bangun Sarana Tbk PBSA 552,582,949,015 619,740,131,472 543,295,495,465 537,848,070,509 536,015,720,910

8 PP (Persero) Tbk PTPP 10,796,157,507,411 14,243,110,484,597 15,259,148,427,463 15,011,958,323,458 14,006,990,090,950

9 Superkrane Mitra Utama Tbk SKRN 420,303,297,837 391,289,446,064 639,237,545,159 737,375,445,901 566,065,646,029

10 Surya Semesta Internusa Tbk SSIA 3,352,827,079,343 4,476,834,418,206 4,385,006,334,887 4,478,179,841,864 4,231,074,621,473

11 Total Bangun Persada Tbk TOTL 942,610,292 1,010,099,008 1,052,110,737 1,076,904,500 1,139,164,028

12 Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk WEGE 645,247,574,705 1,723,739,164,907 2,136,828,455,704 2,459,404,829,875 2,194,904,415,741

13 Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA 12,675,327,642 14,631,824,613 17,215,314,565 19,215,732,987 16,657,425,071

14 Waskita Karya (Persero) Tbk WSKT 16,773,218,556,948 22,754,824,809,495 28,887,118,750,867 29,118,469,188,999 16,577,554,765,290

No Nama Perusahaan Kode
Equity



 

 

Lampiran 2 Rekapitulasi data Liability 

 

 
 

 

 

 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020

1 Acset Indonusa Tbk ACST 1,201,946 3,869,352 7,509,598 10,160,043 2,731,074

2 Adhi Karya (Persero) Tbk ADHI 14,652,655,996,381 22,463,030,586,953 23,833,342,873,624 29,681,535,534,528 32,519,078,179,194

3 Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk DGIK 796,318,130,465 1,034,401,126,690 1,063,438,648,353 665,046,457,667 460,900,233,480

4 Indonesia Pondasi Raya Tbk IDPR 440,819,956,940 633,591,878,895 701,284,265,174 780,919,773,607 741,212,593,871

5 Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk JKON 1,806,636,040,445 1,799,503,533 2,221,760,533 2,230,341,912 1,882,247,833

6 Nusa Raya Cipta Tbk NRCA 992,553,991,254 1,139,310,048,741 1,046,474,842,586 1,241,648,295,607 1,068,303,801,217

7 Paramita Bangun Sarana Tbk PBSA 295,228,381,210 221,659,389,910 121,442,380,012 185,055,593,387 166,214,951,770

8 PP (Persero) Tbk PTPP 20,436,609,059,979 27,539,670,430,514 33,353,757,741,888 41,118,567,863,618 39,465,460,560,026

19 Superkrane Mitra Utama Tbk SKRN 847,480,385,949 841,408,837,548 944,349,233,396 935,068,597,559 990,751,551,016

10 Surya Semesta Internusa Tbk SSIA 3,842,621,248,275 4,374,602,549,195 3,019,160,765,637 3,614,266,973,106 3,394,293,916,916

11 Total Bangun Persada Tbk TOTL 2,007,949,620 2,232,994,466 2,176,607,420 1,886,089,201 1,749,895,710

12 Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk WEGE 1,883,690,425,803 2,883,989,017,906 3,753,471,504,858 3,737,909,282,247 3,886,978,460,908

13 Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA 18,602,558,288 31,051,949,689 42,014,686,674 42,895,114,167 51,451,760,142

14 Waskita Karya (Persero) Tbk WSKT 44,651,963,165,082 75,140,936,029,129 95,504,462,872,769 93,470,790,161,572 89,011,405,294,715

No Nama Perusahaan Kode
Liability



 

 

Lampiran 3 Rekapitulasi data EBIT 

 

 

 
 
 
 
 

  

2,016 2,017 2,018 2,019 2,020

1 Acset Indonusa Tbk ACST 67,555 156,775 24,226 -1,127,530 -1,342,279

2 Adhi Karya (Persero) Tbk ADHI 1,184,569,799,179 1,476,729,608,788 1,798,931,177,541 1,441,986,307,340 1,008,032,859,535

3 Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk DGIK -38,848,484,394 -3,021,932,439 -62,983,698,868 20,043,589,880 33,775,218,804

4 Indonesia Pondasi Raya Tbk IDPR 128,661,835,443 127,571,730,131 41,041,202,368 14,606,552,108 -337,135,185,463

5 Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk JKON -9,751,104,858 322,396,376 356,198,376 310,906,624 142,202,133

6 Nusa Raya Cipta Tbk NRCA 142,407,037,895 218,139,577,819 163,562,952,220 172,457,594,407 134,435,943,414

7 Paramita Bangun Sarana Tbk PBSA 147,344,154,637 109,668,326,141 51,049,302,044 24,243,981,658 53,096,151,080

8 PP (Persero) Tbk PTPP 1,968,199,341,630 1,994,434,660,254 2,227,818,923,731 1,079,645,616,846 289,566,658,260

9 Superkrane Mitra Utama Tbk SKRN 49,138,509,809 177,748,283,024 188,252,752,263 239,530,169,896 63,186,176,317

10 Surya Semesta Internusa Tbk SSIA 440,978,326,212 2,028,564,356,711 353,908,790,630 419,759,346,710 173,324,595,706

11 Total Bangun Persada Tbk TOTL 60,220,550 61,817,729 8,536,489 36,065,508 32,903,656

12 Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk WEGE 195,641,529,967 295,680,716,111 444,780,759,202 456,801,924,801 156,254,284,506

13 Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA 1,281,964,966 1,462,391,358 2,358,628,934 3,694,394,752 1,463,941,728

14 Waskita Karya (Persero) Tbk WSKT 3,145,781,501,668 6,526,601,124,814 7,966,901,773,182 5,239,471,615,685 -4,339,358,932,366

No Nama Perusahaan Kode
EBIT



 

 

Lampiran 4 Rekapitulasi data Perusahaan 
 

 
 

 

 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020

1 Acset Indonusa Tbk ACST 68,141 153,791 21,419 -1,131,849 -1,340,079

2 Adhi Karya (Persero) Tbk ADHI 315,107,783,135 517,059,848,207 645,029,449,105 665,048,421,529 23,702,652,447

3 Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk DGIK -386,844,114,943 15,467,633,459 -146,308,895,868 -21,318,644,536 -37,114,557,082

4 Indonesia Pondasi Raya Tbk IDPR 120,413,914,040 114,258,186,025 31,830,315,557 -3,509,738,431 -382,162,811,564

5Jaya Konstruksi Manggala Pratama TbkJKON 331,660,186,639 309,948,018 268,229,012 202,283,267 51,834,425

6 Nusa Raya Cipta Tbk NRCA 101,091,266,970 153,443,549,305 117,967,950,221 101,155,011,546 55,122,851,471

7 Paramita Bangun Sarana Tbk PBSA 123,590,613,337 96,579,759,550 42,264,288,073 13,287,142,235 43,151,541,644

8 PP (Persero) Tbk PTPP 1,151,431,890,873 1,118,406,581,381 1,121,265,018,828 1,048,153,079,883 266,269,870,851

9 Superkrane Mitra Utama Tbk SKRN 37,132,431,078 93,579,630,169 63,286,719,958 137,432,985,242 9,776,450,310

10 Surya Semesta Internusa Tbk SSIA 100,854,847,637 1,241,357,001,429 89,833,255,584 419,759,346,710 173,324,595,706

11 Total Bangun Persada Tbk TOTL 221,287,384 231,269,085 204,418,079 175,502,010 108,580,758

12Wijaya Karya Bangunan Gedung TbkWEGE 143,226,486,832 295,745,800,040 444,498,792,703 456,366,738,475 156,349,499,437

13 Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA 1,198,619,573 1,356,115,489 2,073,299,864 2,621,015,140 322,342,513

14 Waskita Karya (Persero) Tbk WSKT 1,813,068,616,784 4,201,572,490,754 4,619,567,705,553 1,028,898,367,891 -9,495,726,146,546

No Nama Perusahaan Kode
Laba perusahaan



 

 

Lampiran 5 Rekapitulasi data Total Aset 

 

 
 

 

 

 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Acset Indonusa Tbk ACST 1,929,498 2,503,171 5,306,479 8,936,391 10,446,519 3,055,106

2 Adhi Karya (Persero) Tbk ADHI 16,761,063,514,879 20,095,435,959,279 28,332,948,012,950 30,118,614,769,882 36,515,833,214,549 38,093,888,626,552

3 Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk DGIK 2,094,465,627,081 1,555,022,620,037 1,820,798,804,324 1,727,826,033,852 1,336,201,089,528 1,106,977,581,458

4 Indonesia Pondasi Raya Tbk IDPR 1,381,126,066,277 1,547,569,937,765 1,845,178,052,680 1,924,077,678,884 1,985,002,918,764 1,508,823,148,421

5 Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk JKON 3,810,273,494,244 4,007,387,279,838 4,202,515,316 4,804,256,788 4,928,108,872 4,565,315,258

6 Nusa Raya Cipta Tbk NRCA 1,995,091,384,706 2,134,213,795,106 2,342,166,843,820 2,254,711,765,640 2,462,813,011,754 2,221,459,173,567

7 Paramita Bangun Sarana Tbk PBSA 756,763,554,339 847,811,330,225 841,399,521,382 664,737,875,477 722,903,663,896 702,230,672,680

8 PP (Persero) Tbk PTPP 19,158,984,502,925 31,232,766,567,390 41,782,780,915,111 48,612,906,169,351 56,130,526,187,076 53,472,450,650,976

9 Superkrane Mitra Utama Tbk SKRN 1,033,956,052,272 1,140,397,404,855 1,232,698,283,612 1,583,586,778,555 1,672,444,043,460 1,556,817,197,045

10 Surya Semesta Internusa Tbk SSIA 6,463,923,464,990 7,195,448,327,618 8,851,436,967,401 7,404,167,100,524 8,092,446,814,970 7,625,368,538,389

11 Total Bangun Persada Tbk TOTL 2,846,152,620 2,950,559,912 3,243,093,474 3,228,718,157 2,962,993,701 2,889,059,738

12 Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk WEGE 1,350,265,334,929 2,028,938,000,508 4,607,728,182,813 5,890,299,960,562 6,197,314,112,122 6,081,882,876,649

13 Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA 19,602,406,034 31,277,885,930 45,683,774,302 59,230,001,239 62,110,847,154 68,109,185,213

14 Waskita Karya (Persero) Tbk WSKT 30,309,111,177,468 61,425,181,722,030 97,895,760,838,624 124,391,581,623,636 122,589,259,350,571 105,588,960,060,005

No Nama Perusahaan Kode
Total Aset



 

 

Lampiran 6 Rekapitulasi data Aktiva Tetap 

 

 
 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

1 Acset Indonusa Tbk ACST 370,306 486,798 755,129 745,130 657,998

2 Adhi Karya (Persero) Tbk ADHI 1,459,815,811,733 1,520,930,722,412 1,573,323,727,930 1,836,864,787,309 2,204,377,328,017

3 Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk DGIK 129,732,765,644 190,089,084,619 158,804,004,719 127,318,216,472 106,970,581,971

4 Indonesia Pondasi Raya Tbk IDPR 597,415,581,576 856,458,870,919 993,606,088,413 957,675,568,408 842,836,038,573

5Jaya Konstruksi Manggala Pratama TbkJKON 702,440,920,303 732,412,188 747,019,235 668,140,593 563,657,747

6 Nusa Raya Cipta Tbk NRCA 94,895,999,048 96,908,240,791 95,907,631,065 81,983,923,408 82,268,923,906

7 Paramita Bangun Sarana Tbk PBSA 71,633,605,466 68,928,365,055 146,699,767,492 145,676,335,815 151,323,510,847

8 PP (Persero) Tbk PTPP 4,177,882,676,836 5,789,644,335,276 8,357,242,841,457 7,408,429,053,774 7,117,087,116,109

9 Superkrane Mitra Utama Tbk SKRN 769,346,201,665 879,165,708,349 1,180,810,201,301 1,108,456,818,295 1,113,143,702,722

10 Surya Semesta Internusa Tbk SSIA 1,182,205,359,283 1,249,898,697,158 1,252,198,812,069 1,211,081,423,111 1,172,465,217,221

11 Total Bangun Persada Tbk TOTL 186,495,179 230,614,810 165,726,237 163,852,721 145,403,319

12Wijaya Karya Bangunan Gedung TbkWEGE 31,304,038,200 63,637,121,460 86,169,463,218 148,616,268,053 180,651,691,205

13 Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA 3,324,669,312 3,932,108,696 4,675,679,014 5,154,533,876 5,170,556,905

14 Waskita Karya (Persero) Tbk WSKT 3,275,335,187,968 4,742,288,130,361 7,091,121,159,643 8,663,216,063,821 7,819,654,831,137

No Nama Perusahaan Kode
Aktiva Tetap



 

 

Lampiran 7 Rekapitulasi data DER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 8 Rekapitulasi data Struktur Aset 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020

1 Acset Indonusa Tbk ACST 0.15 0.09 0.08 0.07 0.22

2 Adhi Karya (Persero) Tbk ADHI 0.07 0.05 0.05 0.05 0.06

3 Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk DGIK 0.08 0.10 0.09 0.10 0.10

4 Indonesia Pondasi Raya Tbk IDPR 0.39 0.46 0.52 0.48 0.56

5Jaya Konstruksi Manggala Pratama TbkJKON 0.18 0.17 0.16 0.14 0.12

6 Nusa Raya Cipta Tbk NRCA 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04

7 Paramita Bangun Sarana Tbk PBSA 0.08 0.08 0.22 0.20 0.22

8 PP (Persero) Tbk PTPP 0.13 0.14 0.17 0.13 0.13

9 Superkrane Mitra Utama Tbk SKRN 0.67 0.71 0.75 0.66 0.72

10 Surya Semesta Internusa Tbk SSIA 0.16 0.14 0.17 0.15 0.15

11 Total Bangun Persada Tbk TOTL 0.06 0.07 0.05 0.06 0.05

12Wijaya Karya Bangunan Gedung TbkWEGE 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03

13 Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA 0.11 0.09 0.08 0.08 0.08

14 Waskita Karya (Persero) Tbk WSKT 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07

Struktur Aset
No Nama Perusahaan Kode



 

 

Lampiran 9 Rekapitulasi data Pertumbuhan Aset 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

1 Acset Indonusa Tbk ACST 0.30 1.12 0.68 0.17 -0.71

2 Adhi Karya (Persero) Tbk ADHI 0.20 0.41 0.06 0.21 0.04

3 Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk DGIK -0.26 0.17 -0.05 -0.23 -0.17

4 Indonesia Pondasi Raya Tbk IDPR 0.12 0.19 0.04 0.03 -0.24

5 Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk JKON 0.05 -1.00 0.14 0.03 -0.07

6 Nusa Raya Cipta Tbk NRCA 0.07 0.10 -0.04 0.09 -0.10

7 Paramita Bangun Sarana Tbk PBSA 0.12 -0.01 -0.21 0.09 -0.03

8 PP (Persero) Tbk PTPP 0.63 0.34 0.16 0.15 -0.05

9 Superkrane Mitra Utama Tbk SKRN 0.10 0.08 0.28 0.06 -0.07

10 Surya Semesta Internusa Tbk SSIA 0.11 0.23 -0.16 0.09 -0.06

11 Total Bangun Persada Tbk TOTL 0.04 0.10 0.00 -0.08 -0.02

12 Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk WEGE 0.50 1.27 0.28 0.05 -0.02

13 Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA 0.60 0.46 0.30 0.05 0.10

14 Waskita Karya (Persero) Tbk WSKT 1.03 0.59 0.27 -0.01 -0.14

Pertumbuhan Aset
No Nama Perusahaan Kode



 

 

Lampiran 10 Rekapitulasi data Resiko Bisnis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

1 Acset Indonusa Tbk ACST 0.03 0.03 0.00 -0.11 -0.44

2 Adhi Karya (Persero) Tbk ADHI 0.06 0.05 0.06 0.04 0.03

3 Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk DGIK -0.02 0.00 -0.04 0.02 0.03

4 Indonesia Pondasi Raya Tbk IDPR 0.08 0.07 0.02 0.01 -0.22

5 Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk JKON 0.00 0.08 0.07 0.06 0.03

6 Nusa Raya Cipta Tbk NRCA 0.07 0.09 0.07 0.07 0.06

7 Paramita Bangun Sarana Tbk PBSA 0.17 0.13 0.08 0.03 0.08

8 PP (Persero) Tbk PTPP 0.06 0.05 0.05 0.02 0.01

9 Superkrane Mitra Utama Tbk SKRN 0.04 0.14 0.12 0.14 0.04

10 Surya Semesta Internusa Tbk SSIA 0.06 0.23 0.05 0.05 0.02

11 Total Bangun Persada Tbk TOTL 0.02 0.02 0.00 0.01 0.01

12 Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk WEGE 0.10 0.06 0.08 0.07 0.03

13 Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA 0.04 0.03 0.04 0.06 0.02

14 Waskita Karya (Persero) Tbk WSKT 0.05 0.07 0.06 0.04 -0.04

Resiko Bisnis
No Nama Perusahaan Kode



 

 

Lampiran 11 Rekapitulasi data Manajemen Pengendalian 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

1 Acset Indonusa Tbk ACST 0.03 0.03 0.00 -0.11 -0.44

2 Adhi Karya (Persero) Tbk ADHI 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00

3 Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk DGIK -0.25 0.01 -0.08 -0.02 -0.03

4 Indonesia Pondasi Raya Tbk IDPR 0.08 0.06 0.02 0.00 -0.25

5Jaya Konstruksi Manggala Pratama TbkJKON 0.08 0.07 0.06 0.04 0.01

6 Nusa Raya Cipta Tbk NRCA 0.05 0.07 0.05 0.04 0.02

7 Paramita Bangun Sarana Tbk PBSA 0.15 0.11 0.06 0.02 0.06

8 PP (Persero) Tbk PTPP 0.04 0.03 0.02 0.02 0.00

9 Superkrane Mitra Utama Tbk SKRN 0.03 0.08 0.04 0.08 0.01

10 Surya Semesta Internusa Tbk SSIA 0.01 0.14 0.01 0.05 0.02

11 Total Bangun Persada Tbk TOTL 0.07 0.07 0.06 0.06 0.04

12Wijaya Karya Bangunan Gedung TbkWEGE 0.07 0.06 0.08 0.07 0.03

13 Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA 0.04 0.03 0.04 0.04 0.00

14 Waskita Karya (Persero) Tbk WSKT 0.03 0.04 0.04 0.01 -0.09

Pengendalian Manajemen
No Nama Perusahaan Kode



 

 

Lampiran 12 Hasil Deskriptif dan Asumsi Klasik 

1. Deskriptif  Data 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Struktur Aset 70 .01 .75 .1661 .18801 

Pertumbuhan Aset 70 -1.00 1.27 .1224 .33786 

Resiko Bisnis 70 -.44 .23 .0377 .08185 

Manajemen Pengendalian 70 -.44 .15 .0199 .08462 

Struktur Modal 70 .22 35.47 2.3676 4.27402 

Valid N (listwise) 70     

 
 

2. Asumsi Klasik 

 
 

 
 

 

 



 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .568
a
 .322 .281 .71491 1.551 

a. Predictors: (Constant), Manajemen Pengendalian, Struktur Aset, Pertumbuhan Aset, Resiko 
Bisnis 
b. Dependent Variable: Ln_Struktur Modal 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .589 .128    

Struktur Aset -.748 .469 -.167 .952 1.050 

Pertumbuhan Aset .927 .274 .372 .863 1.159 

Resiko Bisnis -3.312 2.348 -.322 .201 4.984 

Manajemen Pengendalian -2.052 2.300 -.206 .195 5.116 

a. Dependent Variable: Ln_Struktur Modal            

 

 



 

 

Lampiran 13 Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Regresi I 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 15.405 3 5.135 10.078 .000
a
 

Residual 33.628 66 .510   

Total 49.034 69    

a. Predictors: (Constant), Resiko Bisnis, Struktur Aset, Pertumbuhan Aset  

b. Dependent Variable: Ln_Struktur Modal    

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .613 .125  4.891 .000 

Struktur Aset -.692 .464 -.154 -1.491 .141 

Pertumbuhan Aset .891 .271 .357 3.289 .002 

Resiko Bisnis -5.160 1.103 -.501 -4.678 .000 

a. Dependent Variable: Ln_Struktur Modal           

 

Model Summary
b
 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Chang

e df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .561
a
 .314 .283 .71381 .314 10.078 3 66 .000 1.517 

a. Predictors: (Constant), Resiko Bisnis, Struktur Aset, Pertumbuhan Aset 
b. Dependent Variable: Ln_Struktur Modal 

 

 

 

 



 

 

2. Analisis Regresi 2 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 24.717 7 3.531 9.003 .000
a
 

Residual 24.317 62 .392   

Total 49.034 69    

a. Predictors: (Constant), Resiko Bisnis*Pengendalian Manajemen, Struktur Aset, Pertumbuhan 

Aset, Struktur Aset*Pengendalian Manajemen, Manajemen Pengendalian, Resiko Bisnis, 

Pertumbuhan Aset*Pengendalian Manajemen 

b. Dependent Variable: Ln_Struktur Modal    

 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .810 .134  6.049 .000 

Struktur Aset -1.543 .452 -.344 -3.416 .001 

Pertumbuhan Aset 1.944 .354 .779 5.493 .000 

Resiko Bisnis -4.897 2.282 -.475 -2.146 .036 

Manajemen Pengendalian -7.920 2.385 -.795 -3.321 .002 

Struktur 

Aset*Pengendalian 

Manajemen 

22.472 6.056 .650 3.711 .000 

Pertumbuhan 

Aset*Pengendalian 

Manajemen 

-23.798 6.098 -1.154 -3.902 .000 

Resiko 

Bsinis*Pengendalian 

Manajemen 

36.818 10.375 1.053 3.549 .001 

a. Dependent Variable: Ln_Struktur Modal            

 
 



 

 

Model Summary
b
 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Chang

e df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .710
a
 .504 .448 .62626 .504 9.003 7 62 .000 1.730 

a. Predictors: (Constant), Resiko Bsinis*Pengendalian Manajemen, Struktur Aset, Pertumbuhan 

Aset, Struktur Aset*Pengendalian Manajemen, Manajemen Pengendalian, Resiko Bisnis, 

Pertumbuhan Aset*Pengendalian Manajemen 

b. Dependent Variable: Ln_Struktur Modal 

 
 

 


