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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh effective tax rate, non cash 

expense, pertumbuhan aset dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Sampel 

penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh sampel 

sebanyak 51 sampel pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2012-

2015. Analisis data menggunakan uji regresi berganda yang didahului dengan uji 

asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan 

uji autokorelasi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa effective tax rate dan 

pertumbuhan aset berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Dan non cash 

expense berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal.  

Kata kunci : Struktur Modal, Effective Tax Rate, Non Cash Expense, Pertumbuhan Aset, 

Ukuran Perusahaan.  

ABSTRACT 

This study aims to examine the influence of the effective tax rate, non cash expens, 

asset growth and firm size on capital structure. The research sample was determined by 

purposive sampling method to obtain 51 sample on the LQ45 companies on the 

Indonesia Stock Exchange in the 2012-2015. Data is analyzed used in this study is 

multiple linear regression analysis which is preceded by a classic assumption test 

consisting of normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test and 

autocorrelation test. The result of analysis has to conclude significant positive effect of 

effective tax rate and asset growth on capital structure. And significant negative effect 

of non cash expense on capital structure. While firm size does not have significant 

positif effect on capital structure. 

Keywords : Capital Structure, Effective Tax Rate, Non Cash Expense, Asset Growth, 

Firm Size. 
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PENDAHULUAN 

 Dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang semakin maju dan persaingan di 

dunia usaha yang ketat, mendorong perusahaan untuk meningkatkan segala aspek 

dalam perusahaan. Hal tersebut dilakukan perusahaan untuk mempertahankan dan 

memajukan kehidupan perusahaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung 

dengan pengelolaan modal atau pendanaan yang baik sehingga dapat menunjang kinerja 

perusahaan. Sumber pendanaan yang diperoleh perusahaan dapat berasal dari internal 

maupun eksternal perusahaan. Sumber dana internal merupakan sumber dana yang 

berasal dari hasil kegiatan operasi perusahaan terdiri atas laba ditahan dan depresiasi. 

Sedangkan sumber dana eksternal merupakan sumber dana yang berasal dari luar 

perusahaan terdiri dari hutang (pinjaman) dan modal sendiri. Pada umumnya 

perusahaan mendahulukan penggunaan dana internal untuk mendanai kebutuhan 

perusahaan, tetapi dengan semakin bertambahnya kebutuhan maka perusahaan 

memutuskan untuk menggunakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. 

Dengan mengetahui akan pentingnya modal, maka manajer perusahaan harus dapat 

merencanakan pengelolaan modal dengan baik agar dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan. Struktur modal merupakan hal yang perlu diperhatikan manajer keuangan 

untuk melakukan keputusan pendanaan. Menurut Sjahrial (2007) struktur modal 

merupakan perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari utang 

jangka pendek yang bersifat permanen dan utang jangka panjang dengan modal sendiri 

yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Terdapat beberapa teori yang 

berkaitan dengan struktur modal. Menurut Sudana (2015) Brigham Houston (2011) dan 

Hanafi (2013) teori struktur modal terdiri dari pendekatan laba bersih, pendekatan laba 

bersih operasi, pendekatan tradisional, teori Modigliani dan Merton Miller (MM), 

trade-off theory, signaling theory, pecking order theory dan agency cost theory.  

   Sebelum menentukan struktur modal, perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan struktur modal perusahaan. Menurut 

Brigham dan Houston (2014) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan 

struktur modal perusahaan, yaitu stabilitas penjualan, struktur aset, leverage operasi, 

tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, kendali, sikap manajemen, sikap pemberi 

pinjaman dan lembaga pemeringkat, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan dan 

fleksibilitas keuangan. Sedangkan menurut Menurut Riyanto (2008) dan DeAngelo dan 

Masulis (1980), struktur modal suatu perusahaan dipengaruhi oleh tingkat bunga, 

stabilitas dari earnings, susunan dari aktiva, kadar risiko dari aktiva, besarnya jumlah 

modal yang dibutuhkan, keadaan pasar modal, sifat manajemen, besarnya suatu 

perusahaan dan non debt tax shield. Perusahaan harus mengetahui faktor-faktor tersebut 

sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan yang terkait dengan struktur modal. 

Pada penelitian ini menggunakan variabel effective tax rate, non cash expense, 

pertumbuhan aset dan ukuran perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi struktur 

modal. 

Effective tax rate sering digunakan sebagai salah satu acuan para pembuat 

keputusan dalam membuat suatu kebijakan perusahaan dan membuat kesimpulan 

mengenai sistem perpajakan dalam perusahaan. Semakin tinggi pajak, maka perusahaan 

akan menggunakan lebih banyak utang karena penggunaan utang akan menimbulkan 

bunga utang yang dapat mengurangi tingkat pajak yang dibayarkan perusahaan. 

Beberapa penelitian terkait variabel effective tax rate yang dilakukan oleh Setyawan, 



 

Topowijono, dan Nuzula (2016) menunjukan bahwa variabel effective tax rate 

berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal pada perusahan property dan 

real estate di Bursa Efek Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Alipour, 

Muhammadi dan Derakhshan (2015) menunjukan bahwa effective tax rate dan state 

ownership berpengaruh positif terhadap struktur modal pada Tehran Stock Exchange 

Iran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Karadeniz et al. (2009) menunjukan 

bahwa effective tax rate negatif signifikan terhadap struktur modal pada Istanbul Stock 

Exchange (ISE). Penelitian yang dilakukan oleh Lawi (2016) menunjukan bahwa 

tingkat pajak tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Non cash expense merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan 

kebijakan struktur modal. Penghematan pajak selain dari pembebanan bunga akibat dari 

penggunaan utang juga berasal dari adanya depresiasi. Depresiasi termasuk dalam biaya 

non kas perusahaan (non cash expense). Dalam laporan laba-rugi, depresiasi ini 

diperhitungkan sebagai biaya operasi, sehingga akan mengurangi laba perusahaan. 

Namun, biaya yang berasal dari depresiasi tersebut bukanlah biaya yang keluar dari 

kantong kas perusahaan. Oleh karena itu, sebenarnya setiap tahun perusahaan tidak 

mengeluarkan uang kas sebesar depresiasi yang dimaksud. Biaya depresiasi yang 

sebenarnya tidak mengeluarkan uang kas tersebut merupakan sumber dana. Sumber 

dana ini (depresiasi) berasal dari kegiatan operasi perusahaan, oleh karena itu depresiasi 

merupakan sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan atau sumber dana internal.  

Penelitian yang dilakukan oleh Cortez dan Susanto (2012) menyatakan bahwa non-debt 

tax shield berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal, perusahaan yang 

memiliki biaya depresiasi tinggi akan mendorong perusahaan untuk menggunakan 

hutang yang rendah. Hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan beberapa penelitian 

yang dilakukan Febryan (2016) dan Rasoolpur (2012) yang menunjukan bahwa variabel 

non-debt tax shield berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Krisnanda dan Wiksuana (2015) menunjukan bahwa 

non-debt tax shield berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Penelitian 

yang dilakukan oleh Margaretha dan Ramadhan (2010) menunjukan bahwa variabel 

non-debt tax shield tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Penelitian yang 

dilakukan oleh Acaravci (2015) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal di perusahaan manufaktur Turki menunjukan bahwa non-debt tax shield tidak 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Pertumbuhan aset, menurut Brigham dan Houston (2011) perusahaan yang 

memiliki pertumbuhan lebih cepat harus lebih mengandalkan diri pada modal eksternal. 

Selain itu, biaya emisi yang berkaitan dengan penjualan saham biasa akan melebihi 

biaya emisi yang terjadi ketika perusahaan menjual hutang, mendorong perusahaan 

yang mengalami pertumbuhan pesat untuk lebih mengandalkan diri pada utang. Namun, 

pada waktu yang bersamaan, perusahaan tersebut sering kali menghadapi ketidakpastian 

yang lebih tinggi, cenderung akan menurunkan keinginan mereka untuk menggunakan 

hutang. Penelitian terkait variabel pertumbuhan aset yang dilakukan oleh Firnanti 

(2011) menunjukan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh positif signifikan terhadap 

struktur modal pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Singh (2016) tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal di Oman periode 2011-2015. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan berpengaruh positif signifikan 

terhadap struktur modal. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Chadha dan Sharma 
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(2015) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal di India 

menunjukan bahwa variabel pertumbuhan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

struktur modal. Penelitian yang dilakukan oleh Seftianne dan Handayani (2011) 

menunjukan bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui variabel pertumbuhan 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap struktur pada perusahaan publik sektor 

manufaktur. 

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai tolak ukur besar kecilnya perusahaan 

dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan, ataupun hasil nilai total aset yang 

dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang 

dipertimbangkan perusahaan dalam menentukan berapa besar kebijakan keputusan 

struktur modal. Jika perusahaan semakin besar, maka semakin besar pula dana yang 

akan dikeluarkan, baik dari kebijakan utang maupun modal sendiri. Penelitian yang 

dilakukan oleh Widianti dan Andayani (2015) menunjukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Penelitian yang dilakukan oleh 

Sheikh dan Wang (2011) juga menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap struktur modal. Hal ini sejalan dengan pecking order theory yang 

menyatakan bahwa, jika penggunaan dana internal tidak mencukupi, maka digunakan 

alternatif kedua menggunakan hutang. Ketika ukuran perusahaan diproksikan dengan 

total asset yang dimiliki semakin besar, perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan 

jaminan, dengan asumsi pemberi pinjaman percaya bahwa perusahaan mempunyai 

tingkat likuiditas yang cukup. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lim (2014) 

dan Utami (2009) menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

struktur modal. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukan hasil yang tidak 

konsisten. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali 

mengenai pengaruh effective tax rate, non cash expense, pertumbuhan aset, dan ukuran 

perusahaan terhadap struktur modal. Penelitian ini mengambil sampel pada perusahaan-

perusahaan nonkeuangan yang masuk dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2012-2015. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Struktur Modal 

Struktur modal menurut Sudana (2015) adalah pembelanjaan jangka panjang suatu 

perusahaan yang diukur dengan perbandingan utang jangka panjang dengan modal 

sendiri. Menurut Sartono (2010), struktur modal merupakan perimbangan jumlah utang 

jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen dan 

saham biasa. Sedangkan menurut Sjahrial (2007) struktur modal merupakan 

perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari utang jangka pendek 

yang bersifat permanen, utang jangka dengan modal sendiri yang terdiri dari saham 

preferen dan saham biasa. Pimpinan perusahaan dalam hal ini yaitu manajer keuangan 

harus dapat mencari bauran pendanaan yang tepat agar tercapai struktur modal yang 

optimal yang secara langsung akan mempengaruhi nilai perusahaan. Struktur modal 

yang optimal (optimal capital structure) suatu perusahaan didefinisikan sebagai struktur 

yang akan memaksimalkan harga saham perusahaan. Perusahaan pada umumnya 
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mempelajari situasi, mengambil kesimpulan tentang struktur modal yang optimal 

dan menentukan suatu sasaran struktur modal (target capital structure). Jika rasio utang 

aktual di bawah tingkat sasaran, perusahaan akan menghimpun modal dengan 

menerbitkan utang, sementara jika rasio utang di atas sasaran maka yang digunakan 

adalah ekuitas. Sasaran dapat berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan 

kondisi, tetapi pada satu waktu, manajemen biasanya memiliki satu struktur spesifik 

yang menjadi acuan. Penentuan struktur modal akan melibatkan pertukaran antara 

risiko dan pengembalian. Menggunakan utang dalam jumlah yang lebih besar akan 

meningkatkan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham. Namun, menggunakan 

lebih banyak utang pada umumnya akan meningkatkan perkiraan pengembalian atas 

ekuitas. 

Pengaruh Effective Tax Rate terhadap Struktur Modal 

Bunga merupakan suatu beban pengurang pajak, dan pengurangan ini lebih bernilai 

bagi perusahaan dengan tarif pajak yang tinggi. Jadi, makin tinggi tarif pajak suatu 

perusahaan, maka makin besar keunggulan dari hutang (Brigham dan Houston, 2011). 

Tingkat pajak memiliki pengaruh dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan 

struktur modal perusahaan. Dengan tingkat pajak yang tinggi, maka mendorong 

perusahaan untuk dapat menggunakan utang lebih banyak, karena bunga utang dapat 

mengurangi tingkat pajak yang dibayarkan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Setyawan, Topowijono, dan Nuzula (2016) menunjukan bahwa variabel pajak 

berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Artinya, apabila tingkat pajak 

mengalami kenaikan maka struktur modal perusahaan juga akan mengalami kenaikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alipour, Muhammadi dan Derakhshan (2015) 

menunjukan bahwa variabel effective tax rate berpengaruh positif terhadap struktur 

modal. Penelitian yang dilakukan oleh Sudarmika dan Sudirman (2015) menyatakan 

bahwa sejauh manfaat penghematan pajak lebih besar dari biaya modal maka 

penggunaan utang masih bisa ditambah, akan tetapi apabila manfaat penghematan pajak 

lebih kecil dari biaya modal maka akan timbul potensi kebangkrutan. 

 

H1 : Effective Tax Rate berpengaruh positif terhadap struktur modal 

Pengaruh Non Cash Expense terhadap Struktur Modal 

       Non-debt tax shield (NDTS) atau penghematan pajak yang bukan bersumber dari 

utang merupakan penghematan pajak yang bukan berasal dari bunga pinjaman yang 

dibayarkan. Penghematan pajak selain dari pembebanan bunga akibat dari penggunaan 

utang juga berasal dari adanya depresiasi. Semakin tinggi depresiasi suatu perusahaan, 

maka dana internal perusahaan juga semakin meningkat. Non cash expense berupa 

depresiasi yang tinggi akan meningkatkan cash flow perusahaan, akibat dengan 

meningkatnya cash flow perusahaan membuat perusahaan untuk cenderung mengurangi 

penggunaan dana eksternal berupa utang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

variabel non cash expense memiliki pengaruh negatif terhadap struktur modal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Cortez dan Susanto (2012) menyatakan bahwa non-debt 

tax shield berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal, perusahaan yang 

memiliki biaya depresiasi tinggi akan mendorong perusahaan untuk menggunakan 

hutang yang rendah. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Liem et al. (2013), 
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Febryan (2016) dan Rasoolpur (2012) menunjukan bahwa variabel non-debt tax shield 

berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Krisnanda dan Wiksuana (2015) menunjukan bahwa non-debt tax shield 

berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal.  

H2: Non cash expense berpengaruh negatif terhadap struktur modal 

Pengaruh Pertumbuhan Aset terhadap Struktur Modal 

         Peningkatan asset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah 

kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Dengan meningkatnya kepercayaan pihak 

luar (kreditor) terhadap perusahaan, maka proporsi hutang semakin besar daripada 

modal sendiri sejalan dengan trade off theory. Hal ini didasarkan pada keyakinan 

kreditor atas dana yang ditanamkan ke dalam perusahaan dijamin oleh besarnya aset 

yang dimiliki perusahaan. Jika hal lain dianggap sama, maka perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan lebih cepat harus lebih mengandalkan diri pada modal eksternal (Brigham 

dan Houston, 2011). Semakin cepat pertumbuhan perusahaan maka semakin besar 

kebutuhan dana untuk pembiayaan ekspansi. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

tingkat pertumbuhan aset maka semakin tinggi pula biaya perusahaan untuk beroperasi. 

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Firnanti (2011) tentang pengaruh 

pertumbuhan aktiva terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa pertumbuhan aktiva 

mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap struktur modal. Penelitian yang 

dilakukan oleh Singh (2016) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal di Oman periode 2011-2015. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 

pertumbuhan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal.  

H3 : Pertumbuhan aset berpengaruh positif terhadap struktur modal 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan dimana 

perusahaan yang besar akan lebih mudah mendapatkan pinjaman dari luar baik dalam 

bentuk hutang maupun modal saham karena biasanya perusahaan besar disertai dengan 

reputasi yang cukup baik di mata masyarakat (Sartono, 2010). Semakin besar ukuran 

perusahaan yang diukur oleh total asset, maka perusahaan akan menggunakan hutang 

dalam jumlah yang besar pula. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar 

membutuhkan dana yang besar pula untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Dengan 

demikian perusahaan yang relatif besar cenderung menggunakan utang untuk 

memenuhi kebutuhan modal. Penelitian yang dilakukan oleh Widianti dan Andayani 

(2015) menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

struktur modal. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang ukurannya relatif besar akan 

cenderung menggunakan dana eksternal yang semakin besar. Penelitian yang dilakukan 

oleh Sheikh dan Wang (2011) juga menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap struktur modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lim (2014) 

dan Utami (2009) menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

struktur modal. 

 

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal 
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METODE PENELITIAN 

 

        Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaa LQ45 di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada tahun 2012-2015. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel pada 

penelitian ini adalah purposive sampling. Metode purposive sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel dengan menentukan sendiri sampel yang diambil berdasarkan 

pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-

perusahaan non keuangan yang masuk dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2015, perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan selama 2012-2015, 

perusahaan LQ45 yang konsisten pada masing-masing tahun penelitian dan perusahaan 

mempunyai kelengkapan data laporan keuangan untuk faktor-faktor yang akan diteliti. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari variabel dependen yaitu struktur 

modal dan variabel independen yaitu effective tax rate, non cash expense, pertumbuhan 

aset dan ukuran perusahaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu 

analisis regresi linier berganda yang diawali dengan pengujian asumsi klasik terdiri dari 

uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 

       Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dan 

menjelaskan seluruh variabel yang terdapat pada penelitian meliputi nilai rata-rata 

(mean), standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum. Variabel dependen pada 

penelitian yaitu struktur modal (DER), sedangkan variabel independen dalam penelitian 

ini yaitu effective tax rate (ETAX), non cash expense (NCE), pertumbuhan aset 

(Growth) dan ukuran perusahaan (Size). Informasi statistik deskriptif variabel penelitian 

dapat ditunjukkan pada tabel 4.1 berikut: 

 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DER 130 .158 5.113 1.02590 .831751 

ETAX 130 .005 .728 .25758 .103210 

NCE (Ln) 130 9.733 16.735 12.72801 1.594330 

GROWTH 130 -.375 1.417 .19124 .199829 

SIZE (Ln) 130 14.610 19.319 16.91451 .928115 

      

Valid N (listwise) 130     

 

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2017. 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa sampel dalam penelitian berjumlah 130 

dan dapat diketahui nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi 

dari masing-masing variabel. Variabel struktur modal yang diproksikan melalui DER 

(Debt to Equity Ratio) sebagai variabel dependen diketahui memiliki nilai terendah 

(minimum) sebesar 0,158 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 5,113. Nilai rata-rata 

(mean) dari Debt to Equity Ratio sebesar 1,026 dengan standar deviasi sebesar 0,832. 

Variabel effective tax rate memiliki nilai terendah sebesar 0,005 dan nilai tertinggi 

sebesar 0,728 selama periode penelitian. Nilai rata-rata effective tax rate sebesar 0,258 

sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,103 yang artinya adalah tingkat 

penyimpangan dari variabel effective tax rate sebesar 0,103% dari nilai rata-rata. 

Variabel non cash expense memiliki nilai terendah sebesar 9,733 dan nilai tertinggi 

sebesar 16,735 selama periode penelitian. Nilai rata-rata non cash expense sebesar 

12,728 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 1,594 yang artinya adalah tingkat 

penyimpangan dari variabel non cash expense sebesar 1,594% dari nilai rata-rata. 

Variabel pertumbuhan aset memiliki nilai terendah sebesar -0,375 dan nilai tertinggi 

sebesar  1,417 selama periode penelitian. Nilai rata-rata pertumbuhan aset sebesar 0,191 

sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,1998 yang artinya adalah tingkat 

penyimpangan dari variabel pertumbuhan aset sebesar 0,1998% dari nilai rata-rata. 

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai terendah sebesar 14,610 dan nilai tertinggi 

sebesar 19,319 selama periode penelitian. Nilai rata-rata ukuran perusahaan sebesar 

16,915 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,928 yang artinya adalah tingkat 

penyimpangan dari variabel ukuran perusahaan sebesar 0,928% dari nilai rata-rata. 

Hasil Uji Hipotesis 

   Pengujian asumsi klasik berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Adapun beberapa asumsi klasik yang 

digunakan meliputi normalitas data, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan 

autokorelasi. Hasil uji normalitas menunjukan bahwa besarnya Kolmogorov-Smirnov 

adalah sebesar 1,179 dan signifikansi sebesar 0,124 yang lebih besar dari α = 0,05, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian data dalam 

penelitian ini telah berdistribusi secara normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan 

bahwa semua variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF 

kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar 

variabel independen dalam model penelitian ini. Hasil uji heteroskedastisitas 

menjelaskan bahwa titik scatterplot tersebar secara acak dan tidak membentuk pola 

tertentu di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil uji autokorelasi menunjukkan 

bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,322 dan letaknya terdapat diantara -2 dan +2. 

Sehingga dengan hasil yang didapatkan dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam 

penelitian ini tidak terdapat gejala autokorelasi. 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dalam penelitian menggunakan analisis regresi linier 

berganda. 
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Hasil Uji Regresi Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.889 1.259  1.500 .136 

ETAX 2.070 .669 .257 3.096 .002 

NCE (Ln) -.131 .049 -.252 -2.695 .008 

GROWTH .968 .350 .233 2.770 .006 

SIZE (Ln) .005 .083 .006 .065 .948 

a. Dependent Variable: DER 

        Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2017 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda di atas, maka model persamaan regresi yang 

dikembangkan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

DER = 1,889 + 2,070 ETAX -0,131 NCE + 0,968 GROWTH + 0,005 SIZE + e 

Pada persamaan regresi tersebut menunjukkan pengaruh variabel independen (X) 

terhadap variabel dependen (Y). Nilai intercept konstanta sebesar 1,889. Hasil ini dapat 

diartikan bahwa apabila besarnya nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka 

besarnya nilai variabel dependen DER sebesar 1,889. Effective tax rate (ETAX) 

memiliki nilai koefisien positif sebesar 2,070. Nilai positif ini menunjukan bahwa 

apabila effective tax rate meningkat maka dapat menyebabkan naiknya struktur modal. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui tingkat signifikan effective tax rate sebesar 

0,002. Artinya, H1 diterima dengan tingkat kesalahan 10%. Maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa secara individu (parsial) variabel effective tax rate berpengaruh 

positif signifikan terhadap struktur modal (yang diproksikan dengan DER).  Non cash 

expense (NCE) memiliki nilai koefisien negatif sebesar 0,131. Nilai negatif ini 

menunjukan bahwa apabila non cash expense meningkat maka dapat menyebabkan 

turunnya struktur modal. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui tingkat signifikan 

non cash expense sebesar 0,008. Artinya, H2 diterima dengan tingkat kesalahan 10%. 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara individu (parsial) variabel non cash 

expense berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal (yang diproksikan 

dengan DER). Pertumbuhan Aset (Growth) mempunyai nilai koefisien positif sebesar 

0,968. Nilai positif ini menunjukan bahwa apabila pertumbuhan aset meningkat maka 

dapat menyebabkan naiknya struktur modal. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui 

tingkat signifikan pertumbuhan aset sebesar 0,006. Artinya, H3 diterima dengan tingkat 

kesalahan 10%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara individu (parsial) variabel 

pertumbuhan aset berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal (yang 

diproksikan dengan DER). Ukuran perusahaan (SIZE) mempunyai nilai koefisien 

positif sebesar 0,005. Nilai positif ini menunjukan bahwa apabila ukuran perusahaan 

meningkat maka dapat menyebabkan naiknya struktur modal. Berdasarkan tabel 

tersebut dapat diketahui tingkat signifikan ukuran perusahaan sebesar 0,948. Artinya, 

H4 ditolak dengan tingkat kesalahan 10%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara 
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individu (parsial) variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal (yang diproksikan dengan DER). Dalam penelitian dilakukan uji 

parameter srimultan atau yang sering dikenal dengan uji F digunakan untuk mengetahui 

besar pengaruh dari semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Setelah dilakukan pengujian, diketahui nilai F sebesar 6,487 dengan nilai 

signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut (0,000) ≤ 0,05 maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa effective tax rate (ETAX), non cash expense (NCE), pertumbuhan 

aset (GROWTH) dan ukuran perusahaan (SIZE) secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal (DER).  

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengaruh Effective Tax Rate terhadap Struktur Modal 

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama, menunjukkan bahwa variabel effective tax 

rate berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Artinya apabila effective 

tax rate meningkat maka struktur modal juga akan mengalami kenaikan, dan jika 

effective tax rate menurun maka struktur modal juga akan mengalami penurunan. Hal 

ini disebabkan karena pajak yang semakin tinggi akan mendorong perusahaan untuk 

meningkatkan penggunaan utang, karena dengan penggunaan utang akan menimbulkan 

beban utang yang dapat mengurangi tingkat pajak yang harus dibayar oleh suatu 

perusahaan. Hasil penelitian sesuai dengan trade off theory bahwa perusahaan menukar 

manfaat pajak dari pendanaan utang untuk mengurangi beban pajak, karena bunga 

merupakan pengurang pajak, dan pengurangan pajak akan lebih bernilai bagi 

perusahaan dengan tarif pajak yang tinggi. Hasil penelitian sesuai dengan beberapa 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Alipour et al. (2015) dan Setyawan et 

al. (2016) yang menyatakan bahwa effective tax rate berpengaruh positif signifikan 

terhadap struktur modal. Hasil penelitian juga didukung oleh Sudarmika dan Sudirman 

(2015) yang menyatakan bahwa sejauh manfaat penghematan pajak lebih besar dari 

biaya modal maka penggunaan utang masih bisa ditambah, akan tetapi apabila manfaat 

penghematan pajak lebih kecil dari biaya modal maka akan timbul potensi 

kebangkrutan.  

Pengaruh Non Cash Expense terhadap Struktur Modal 

Berdasarkan pengujian hipotesis kedua, menunjukkan bahwa variabel non cash 

expense berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Artinya, apabila non 

cash expense meningkat maka struktur modal akan mengalami penurunan, sebaliknya 

apabila non cash expense menurun maka struktur modal akan meningkat. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan memiliki depresiasi yang tinggi sebagai sumber dana 

internal perusahaan dan mencukupi untuk digunakan sebagai pembiayaan dalam 

kegiatan operasional perusahaan. Dengan besarnya depresiasi, cash flow perusahaan 

juga bertambah maka penggunaan utang akan berkurang sebab perusahaan dirasa tidak 

perlu menggunakan utang yang besar. Hal ini sesuai dengan pecking order theory yang 

menyatakan bahwa semakin besar dana internal yang dimiliki maka perusahaan akan 

menggunakan dana internal tersebut terlebih dahulu sebelum menggunakan utang. 

Dengan dana internal perusahaan yang tinggi akan cenderung menggunakan utang yang 

lebih rendah, sehingga penggunaan utang dijadikan alternatif setelah pendanaan internal 
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apabila dana internal tidak mencukupi bagi perusahaan. Hasil penelitian sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Dana (2017) Rasoolpur (2012) Liem 

et al. (2013) Febryan (2016) dan Cortez dan Susanto (2012) menyatakan bahwa 

depresiasi yang tinggi menunjukkan perusahaan memiliki aset tetap yang tinggi, 

semakin tinggi aset tetap yang diinvestasikan maka jumlah depresiasi akan semakin 

tinggi sehingga sumber dana internal yang dimiliki semakin besar dan berakibat pada 

rendahnya kebutuhan akan dana eksternal berupa utang.  

Pengaruh Pertumbuhan Aset terhadap Struktur Modal 

        Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga, menunjukkan bahwa variabel 

pertumbuhan aset berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Artinya, 

apabila pertumbuhan aset meningkat maka struktur modal juga akan mengalami 

kenaikan. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang 

tinggi cenderung akan menggunakan sumber dana eksternal perusahaan biasanya 

memerlukan dana lebih untuk melakukan pengembangan pada perusahaan. Adanya 

peningkatan aset pada perusahaan dan diikuti hasil operasi yang meningkat akan 

menambah kepercayaan pihak kreditur. Dengan bertambahnya kepercayaan pihak 

kreditur maka penggunaan sumber dana eksternal berupa utang akan semakin besar, 

karena kepercayaan pihak kreditur yang menanamkan dananya pada perusahaan akan 

dijamin oleh besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Hal ini juga 

didukung oleh Pecking order theory yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung 

memilih pendanaan yang berasal dari internal perusahaan. Namun dengan semakin 

luasnya skala bisnis, mengakibatkan sumber pendanaan internal seringkali tidak 

mencukupi. Sehingga mendorong perusahaan untuk mencari sumber pembiayaan lain 

yang berasal dari eksternal perusahaan seperti utang. Hasil penelitian sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Agustin (2015), Firnanti (2011), dan Singh 

(2016) yang menunjukan semakin besar asset suatu perusahaan diharapkan semakin 

besar hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Peningkatan asset 

yang diikuti peningkatan operasional mampu menambah kepercayaan pihak luar 

terhadap perusahaan, maka proporsi utang lebih besar daripada modal sendiri.  

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal  

 Berdasarkan pengujian hipotesis keempat, menunjukkan bahwa variabel ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Artinya, semakin besar ukuran 

perusahaan tidak akan meningkatkan struktur modal. Hal ini dapat disebabkan karena 

perusahaan lebih menyukai dana internal dibandingkan menggunakan utang, karena 

dengan penggunaan utang maka perusahaan memiliki risiko kebangkrutan. Ketika 

perusahaan menggunakan utang, perusahaan tersebut memperhitungkan risiko 

kebangkrutan yang akan dihadapi perusahaan. Untuk menghindari adanya potensi 

financial distress perusahaan cenderung menggunakan dana internal dan perusahaan 

besar biasanya mempunyai sejumlah alokasi dana internal yang dirasa mencukupi untuk 

membiayai kegiatan operasional perusahaan. Jadi, besar kecilnya suatu perusahaan 

tidak mempengaruhi pendanaan terhadap struktur modal. Hasil penelitian didukung 

oleh penelitian oleh Jati (2016), Mandagi et al. (2015), Devi et al. (2017) dan Hapsari 

dan Mahfud (2010) yang menyatakan bahwa besar kecilnya perusahaan tidak 

mempengaruhi pendanaan terhadap struktur modal. Hal ini dikarenakan banyaknya 
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pengukuran yang digunakan sebagai indikator ukuran perusahaan, seperti total 

penjualan atau rata-rata total penjualan.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan data dan  hasil analisis, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam 

penelitan yaitu effective tax rate memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

struktur modal. Hal ini disebabkan karena pajak yang semakin tinggi akan mendorong 

perusahaan untuk meningkatkan penggunaan utang, karena dengan penggunaan utang 

akan menimbulkan beban utang yang dapat mengurangi tingkat pajak yang harus 

dibayar oleh suatu perusahaan. Non cash expense memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap struktur modal. Hal ini disebabkan karena perusahaan memiliki 

depresiasi yang tinggi sebagai sumber dana internal perusahaan dan mencukupi untuk 

digunakan sebagai pembiayaan dalam kegiatan operasional perusahaan. Dengan 

besarnya depresiasi, cash flow perusahaan juga bertambah maka penggunaan utang 

akan berkurang sebab perusahaan dirasa tidak perlu menggunakan utang yang besar. 

Pertumbuhan aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung akan 

menggunakan sumber dana eksternal perusahaan biasanya memerlukan dana lebih 

untuk melakukan pengembangan pada perusahaan. Adanya peningkatan aset pada 

perusahaan dan diikuti hasil operasi yang meningkat akan menambah kepercayaan 

pihak kreditur. Dengan bertambahnya kepercayaan pihak kreditur maka penggunaan 

sumber dana eksternal berupa utang akan semakin besar, karena kepercayaan pihak 

kreditur yang menanamkan dananya pada perusahaan akan dijamin oleh besarnya aset 

yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal. Hal ini dapat disebabkan karena perusahaan lebih menyukai dana 

internal dibandingkan menggunakan utang, karena dengan penggunaan utang maka 

perusahaan memiliki risiko kebangkrutan. Ketika perusahaan menggunakan utang, 

perusahaan tersebut memperhitungkan risiko kebangkrutan yang akan dihadapi 

perusahaan. Untuk menghindari adanya potensi financial distress perusahaan cenderung 

menggunakan dana internal dan perusahaan besar biasanya mempunyai sejumlah 

alokasi dana internal yang dirasa mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional 

perusahaan. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan atau menambah 

variabel independen lain yang dapat mempengaruhi struktur modal baik faktor internal 

maupun eksternal. Hal ini dimaksudkan supaya terdapat hasil penelitian baru yang lebih 

baik. Penelitian mendatang sebaiknya menggunakan sampel yang lebih banyak dengan 

menambah periode tahun penelitian. Hal ini dilakukan agar data penelitian dapat 

mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Penelitian selanjutnya dapat 

memperluas objek penelitian seperti perusahaan jasa, perusahaan manufaktur dan lain 

sebagainya. 
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