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“Just do it the best way you know how.“ 

“Lakukan saja yang terbaik dengan apa yang kau tahu” 
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ABSTRACT 

 This research is purposed to find out the influence capital structure, growth 

opportunity, asset structure towards value of company with inflation as control 

variable. The population on this research is from construction sector which listed 

in Indonesia Stock Exchange. The sample collecting technique used purposive 

sampling. Data taken from secondary data based on financial report of 9 

construction company in the period of 2013-2017. This research used multiple 

linear regression analysis method. The research result shows that capital structure 

and inflation significantly give positive influence to value of company. Growth 

opportunity and assets structure give positive influence but not significantly to 

value of company with inflasion as control variable.  

Keywords : Capital Structure, Growth Opportunity, Asset Structure, Inflation, 

 Value of Company 
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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengauh dari struktur 

modal, growth opporutinity, struktur aset terhadap nilai perusahaan dengan tingkat 

inflasi sebagai variabel kontrol. Populasi dalam penelitian ini yakni perusahaan 

sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling. Data yang diperoleh merupakan data 

sekunder yang diambil dari laporan keuangan 9 perusahaan sektor konstruksi 

selama tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier 

berganda Hasil penelitian menyatakan bahwa struktur modal dan tingkat inflasi 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Growth 

opportunity dan struktur aset berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

Kata Kunci : Struktur Modal, Growth Opportunity, Struktur Aset, Tingkat Inflasi, 

Nilai Perusahaan 
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INTISARI 

Proses mengoptimalkan struktur modal akan muncul sebuah konflik 

kepentingan antara agent dan principal. Investor menangkap sinyal positif 

perusahaan dalam kebijakan penambahan utang dan secara langsung berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Timbulnya utang dapat berkontribusi terhadap 

pengendalian dana kas yang berlebihan oleh manajemen. Akibat meningkatnya 

kontrol terhadap dana kas nantinya akan mempengaruhi nilai perusahaan, yang 

dapat tercermin dari tingginya harga saham perusahaan (Haryono, dkk., 2015; 

Hermuningsih, 2013; Indasari & Yadnyana, 2018) namun temuan empirik lain dari 

penelitian Dewi (2018), menemukan sebaliknya bahwa jika tingkat utang yang 

dimiliki perusahaan relatif tinggi dapat menimbulkan biaya-biaya yang timbul dari 

pendanaan utang dan kemungkinan akan melebihi besarnya pendapatan. Utang 

yang tinggi dapat meningkatkan tingkat risiko kebangkrutan dalam hal pelunasan 

bunga dan pokok utangnya, sehingga kebijakan manajemen dalam mengatur 

struktur modalnya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hasil penelitian lain juga memiliki perbedaan hasil. Menurut Safitri dan Wahyuati 

(2015), Mandalika (2016), Chasanah dan Adhi (2012), Putra, dkk. (2016), struktur 

modal tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indasari dan Yadnyana (2018) menyatakan 

bahwa growth opportunity berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Hasil tersebut 

didukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermuningsih (2013), Dewi 

(2018) serta Wardjono (2010) yang mengungkapkan bahwa growth opportunity 

memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan suatu perusahaan maka akan meningkat pula nilai dari sebuah 

perusahaan tersebut, namun lain dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Mandalika (2016), hasil penelitian menyatakan bahwa growth opportunity tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasilnya sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Erfina dan Ardiansari (2016), yang menyatakan bahwa peluang 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 



x 
 

Fibriyanto (2015) menemukan bahwa perusahaan property dan realestate 

yang asetnya berupa piutang dan persediaan akan cenderung memilih utang jangka 

pendek, dan sebaliknya jika perusahaan memiliki aset tetap yang banyak akan 

cenderung menggunakan utang jangka panjang dalam pemenuhan pendanaan 

perusahaannya karena aset yang dimiliki dapat diserahkan sebagai jaminan, namun 

sebaliknya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mandalika (2016) dan Wijaya 

dan Utama (2014), struktur aset tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Perusahaan sektor otomotif yang listing di BEI tidak terlalu memperhitungkan pada 

struktur aset dalam meningkatkan nilai perusahaannya. 

Berdasarkan fenomena bisnis diatas dan research gap yang dikemukakan, 

maka rumusan masalah dalam studi ini adalah: “Apakah ada pengaruh struktur 

modal, growth opportunity, struktur aset terhadap nilai perusahaan denga tingkat 

inflasi sebagai variabel kontrol”. Kajian pustaka menhasilkan 3 hipotesis. Pertama, 

ada pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan dengan tingkat inflasi 

sebagai variabel kontrol. Kedua, ada pengaruh growth opportunity terhadap nilai 

perusahaan dengan tingkat inflasi sebagai variabel kontrol. Ketiga, ada pengaruh 

struktur aset terhadap nilai perusahaan dengan tingkat inflasi sebagai variabel 

kontrol. Data yang diambil dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

diambil dari perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama tahun 2013-2017. Jumlah sampel yang diambil adalah 9 perusahaan dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah 

regresi linier berganda menggunakan software IBM SPSS versi 25. 

 Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda. Pertama, struktur modal 

(DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

(PBV).Penggunaan utang oleh perusahaan sektor konstruksi dapat menjadi sinyal 

positif yang dapat dipercaya oleh para calon investor karena dapat membantu 

perusahaan mengendalikan penggunaan dana kas yang tidak terkontrol oleh pihak 

manajemen. Kedua, growth opportunity (GO) berpengaruh positif tidak signifikan. 

terhadap nilai perusahaan (PBV). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa tingginya total aset akan memotivasi perusahaan 

untuk menggunakan modal sendiri atau menahan labanya untuk kepentingan 
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pembiayaan berbagai proyeknya. Harga saham maupun biaya modalnya (kebijakan 

dividen tidak relevan) tidak terpengaruh oleh kebijakan deviden yang dilakukan 

oleh perusahaan, karena nilai perusahaan hanya bergantung pada representasi hasil 

dan pendapatan yang dihasilkan oleh asetnya, bukan pada keputusan manajemen 

dalam membagikan pendapatan tersebut dalam bentuk deviden atau menahan 

pendapatan tersebut didalam laba ditahan demi peningkatan pertumbuhan sebuah 

perusahaan.Ketiga, struktur aset (SA) berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan (PBV). perusahaan sektor konstruksi memiliki tingkat 

aset tetapnya lebih besar dibandingkan dengan aset lancarnya, namun jumlah aset 

tetap perusahaan cenderung jarang mengalami perubahan sedangkan harga saham 

selalu berubah setiap waktu sehingga tidak terdapat korelasi antara pertumbuhan 

aset dengan harga saham yang menjadi representasi nilai sebuah perusahaan, 

sehingga perusahaan tidak perlu mempertimbangkan cost dan benefit (teori trade 

off) atas penggunaan utang akibat banyaknya aset tetapnya yang dapat dijadikan 

sebagai jaminan. Variabel tingkat inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan (PBV). Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa 

inflasi memiliki pengaruh terhadap rasio PBV (nilai perusahaan). Inflasi memiliki 

efek baik dan buruk bagi sebuah negara, jika tingkat inflasi yang tumbuh di sebuah 

negara tergolong ringan, maka dapat mendorong perekonomian untuk lebih baik 

dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nasional dan bagi dunia 

usaha untuk memperluas produksinya. 
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