
1 
 

 

 

PENGARUH STRUKTUR MODAL, MODAL INTELEKTUAL, 

LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN  TERHADAP 

KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN DAGANG YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

TAHUN 2014-2016 

 

SKRIPSI 
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi 

 

Peminatan: 

Akuntansi Keuangan 

 

 

 

Diajukan oleh: 

DIANA ROIKHA 

NIM. 1422100822 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA 

KLATEN 

Mei 2018 

 

 



2 
 

 

 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

PENGARUH STRUKTUR MODAL, LEVERAGE, MODAL 

INTELEKTUAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP 

KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN DAGANG DI BURSA 

EFEK INDONESIA  

TAHUN 2014-2016 

 

Diajukan oleh: 

DIANA ROIKHA 
NIM. 1422100822 

 

Telah disetujui pembimbing untuk dipertahankan di hadapan 

Dewan Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widya Dharma 

Pada tanggal……………… 

 

Pembimbing I 

 

 

 

Agung N Jati,S.E.,M.Si., M.Pd., Ak.,CA 

NIDN. 0620017001 

Pembimbing II 

 

 

 

Susyanti, S.E.,M.Si  

NIDN. 0610048105 

 

 

Mengetahui 

 

Ketua Program Studi Akuntansi    

 

 

 

Agung N Jati,S.E.,M.Si., M.Pd., Ak.,CA 

NIDN. 0620017001 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

 



3 
 

 

 

PENGARUH STRUKTUR MODAL, LEVERAGE, MODAL 

INTELEKTUAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP 

KINERJA KEUANG  AN PADA PERUSAHAAN DAGANG DI BURSA 

EFEK INDONESIA  

TAHUN 2014-2016 

 
Diajukan oleh: 

DIANA ROIKHA 

NIM. 1422100822 

 

Telah disetujui di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma dan diterima untuk 

memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

Program Studi Akuntasi 

Pada tanggal……………… 

Dewan Penguji Skripsi 

Ketua 

 

 

 

Dr. Sutrisno Badri, M.Sc 

NIDN. 0207055601 

 

Penguji I 

 

 

 

Agung N Jati,S.E.,M.Si., M.Pd., Ak.,CA 

NIDN. 0620017001 

Sekretaris 

 

 

 

Cahaya Nugrahani, S.E., M.Si 

NIDN. 0605017702 

 

Penguji II 

 

 

 

Susyanti, S.E.,M.Si  

NIDN. 0610048105 

 

Disahkan 

Dekan Fakultas Ekonomi 

 

 

Dr. Sutrisno Badri, M.Sc 

NIDN. 0207055601 

 

 

 



4 
 

 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama    : Diana Roikha 

NIM    : 1422100822 

Jurusan/Program Studi : Akuntansi 

Fakultas   : Ekonomi 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Struktur Modal, Leverage, Modal Intelektual, Dan 

Ukuran Perusahaan TerhadapKinerjaKeuanganPada Perusahaan 

Dagang Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016”adalah benar-benar 

karya saya sendiri dan bebas dari plagiat. Hal-hal yang bukan merupakan 

karya saya dalams kripsi ini telah diberi tanda sitasi dan ditunjukan dalam 

daftar pustaka. 

 Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya 

bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan ijazah dan 

pencabutan gelar saya peroleh dari skripsi ini. 

 

Klaten,  Mei 2018 

Yang membuat pernyataan ini. 

 

 

 

 

Diana Roikha 

 

 

 



5 
 

 

 

MOTTO 
 

Guru terbesar adalah pengalaman, Keberanian terbesar adalah sabar, 

Kesalahan terbesar adalah takut, Kebanggaan terbesar adalah 

kepercayaan, Pemberian terbesar adalah partisipasi, Modal terbesar 

adalah percaya diri, Rahasia terbesar adalah kematian. 

(Ali bin AbiTholib) 

 

Kualitas apapun pada seseorang tidak akan mencapai kecemerlangan 

yang indah, tanpa kemuliaan abadi. Kepandaian pada orang yang 

tidak sopan, tidak akan menjadikannya terhormat.Kemuliaan pribadi 

tumbuh dari hati yang penuh hormat. 

(Mario Teguh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah karya inis aya persembahkan kepada: 

1. Bapak, Alm. Ibu, Kakak (Imam Hidayat, Agus Sriyono, AnisYuli S, dan 

Andik Wibowo, yang telah memberikan dukungan dan semangat, semoga 

kesehatan, umur panjang, dan kesuksesan selalu berpihak kepada kita 

semua. 

2. Sahabat enam Srikandi (Iin, Choir, Dwi, Tri Sumarni, Nita), Pariyadi dan 

my boyfriend (Yuli Rohmadi) yang senantiasa memberikan dukungan, 

semangat,senyuman, dan do’anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian 

adalah memberikan kobarans emangat yang menggebu, terima kasih dan 

sayangku untuk kalian. 

3. Teman seperjuangan (Luluk dan Mia), semoga kita selalu solid walaupun 

sudah memiliki keluarga masing-masing. 

4. Teman-teman KSR Unit UNWIDHA, PMI Kab. Klaten, temen-teman 

fakultas ekonomi akunansi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu 

saya mengucapkan terimakasih banyak, tanpa kalian skripsi ini tidak akan 

menjadi sempurna, 

Teima kasih atas segala yang kalian berikan, semangat dan motivasi 

yang tiada henti. 

 

  



7 
 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan menghaturkan pujian dan syukur kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Struktur Modal, 

Leverage, Modal Intelektual, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja 

Keuangan pada Perusahaan Dagang di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-

2016” 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Widya Dharma Klaten. Pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 

telah membantu sehingga dapat diselesaikannya penyusunan skripsi ini, 

yaitu:  

1. Bapak Prof. Dr. H. Triyono, M.Pd selaku Rektor Universitas Widya 

Dharma Klaten. 

2. Bapak Dr. Sutrisno Badri, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widya Dharma Klaten. 

3. Bapak Agung N Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan selaku Dosen Pembimbing I yang 

dengan bijaksana dan sabar dalam meluangkan waktunya untuk 



8 
 

 

 

membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi 

dengan baik. 

4. Ibu Susyanti, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan, petunjuk, dorongan dan perhatian kepada 

penulis selama penyusunan sampai tersusunnya skripsi ini. 

5. Keluargaku tersayang yang telah begitu banyak memberikan cinta, 

dorongan dan doa restu kepada penulis hingga tersusunlah skripsi ini. 

6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu dan 

memberikan petunjuk serta saran dalam penyusunan skripsi ini. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 

dan masih banyak kekurangan karena terbatasnya kemampuan dan 

pengetahuan yang penulis miliki, oleh karena itu kritik dan saran yang 

sifatnya membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian pada bidang 

ini masih penulis harapkan.  

 

Klaten,        Mei 2018 

Penulis 

 

(Diana Roikha) 

 



9 
 

 

 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL  ..............................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................  iii 

HALAMAN PERNYATAAN .................................................................  iv 

MOTTO ....................................................................................................  v 

HALAMAN PERSEMBAHAN ..............................................................  vi 

KATA PENGANTAR .............................................................................  vii 

DAFTAR ISI ............................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL ....................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR ...............................................................................  xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................  xi 

ABSTRAK ...............................................................................................  xiv 

BAB I      PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ......................................................  1 

B. Rumusan Masalah ................................................................  7 

C. Tujuan Penelitian .................................................................  8 

D. Manfaat Penelitian ...............................................................  9 

BAB II     TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori .....................................................................  11 

1. Pengertian Kinerja Keuangan ..........................................  11 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan dan 

Pengembangan Hipotesis.................................................  13 



10 
 

 

 

B. Model Penelitian ..................................................................  20 

BAB III   METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel ...........................................................  20 

B. Jenis Dan Sumber Data .......................................................  20 

C. Metode Pengumpulan Data.................................................  21 

D. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel ..  21 

E. Metode Analisis Data..........................................................  27 

1.  Statistik Deskriptif .........................................................   27 

2. Pengujian Asumsi Klasik ..........................................  27 

a. Uji Normalitas ...........................................................  27 

b. Uji Multikolinieritas ..................................................  28 

c. Uji Autokorelasi ........................................................  29 

d. Uji Heteroskedastisitas ..............................................  30 

3. Persamaan Regresi Linier .............................................  30 

4. Koefisien Determinasi ...................................................  31 

5. Uji F ...............................................................................  31 

6. Uji t ................................................................................  32 

BAB IV   ANALISIS DATA  DAN PEMBAHASAN 

A. Data Penelitian .....................................................................  34 

B. Analisis Data .......................................................................  37 

1. UjiStatistik Deskriptif ...................................................  37 

2. Uji Normalitas ...............................................................  38 



11 
 

 

 

3. Uji Multikolinieritas ......................................................  40 

4. Uji Autikorelasi .............................................................  42 

5. Uji Heteroskedastisitas ..................................................  43 

C. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .............................  44 

D. Pengujian Hipotesis ............................................................  47 

1. Uji Hipotesis Simultan (Uji Statistik F) ........................  47 

2. Uji Hipotesis Parsial (Uji Statistik t) ............................  48 

3. Koefisien Determinasi ...................................................  50 

E. Pembahasan .........................................................................  39 

1. Struktur Modal ..............................................................  51 

2. Leverage ........................................................................  52 

3. Modal Intelektual ..........................................................  53 

4. Ukuran Perusahaan ........................................................  54 

BAB V    PENUTUP 

A. Simpulan ...............................................................................  56 

B. Saran .....................................................................................  58 

DAFTAR PUSTAKA  ............................................................................. 60 

LAMPIRAN .............................................................................................  63 

 

 

 

 



12 
 

 

 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 4.1. Jumlah Populasi yang Terpilih Menjadi 

Sampel

  27 

Tabel 4.2. Daftar Perusahaan Dagang yang Masuk Kreteria 

Sampel

  28 

Tabel 4.3. Hasil Uji Statistik 

Deskriptif

  29 

Tabel 4.4. Hasil Uji 

Normalitas

  30 

Tabel 4.5. Hasil Uji 

Multikolinieritas

  32 

Tabel 4.6. Hasil Uji 

Autokorelasi

  33 



13 
 

 

 

Tabel 4.7. Hasil Uji 

Heteroskedastisitas

  34 

Tabel 4.8. Hasil Analisis Regresi 

Berganda

  35 

Tabel 4.9. Hasil Uji 

F  .............................................................................. 37 

Tabel 4.10. Uji Statistik t 

  39 

Tabel 4.11. Hasil Uji Koefisien 

Determinasi

  40 

  



14 
 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

Gambar 1.1     Model penelitian ..............................................................  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Daftar Perusahaan Dagang yang Masuk Kretiria Sampel 

Lampiran 2 Tabel Data Sampel 

Lampiran 3 Output Spss 19.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

ABSTRAK 

 

Diana Roikha, NIM 1422100822, Skripsi, Program Studi 

Akuntansi, Pengaruh Struktur Modal, Leverage, Modal Intelektual, dan 

Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahan 

Dagang di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji secara empiris 

pengaruh struktur modal, leverage, modal intelektual, dan ukuran perusahaan 

terhadap kinerja keuangan. Objek penelitian ini adalah perusahaan dagang di 

Busa Efek Indonesia dan variabel data penelitan bersumber dari laporan 

keungan tahunan yang diunduh melalui www.idx.co.id. Periode data yang 

dilakukan tahun 2014-2016. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan dagang yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini ditentukan dengan metode 

purposive sampling. Jenisdata yang digunakan adalah data sekunder dan 

metode analisis data yang digunakan analisis regresi linier berganda. 

Hipotesis diuji dengan uji F, uji t dan koefisiensi determinasi dengan tingkat 

signifikasi sebesar 5%. Penelitian ini dilakukan dalam 41 perusahaan dagang 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan 

yaitu struktur modal, leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Sedangkan modal intelektual dan ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan. 

 

Kata kunci: Struktur modal, leverage, modal intelektual, ukuran 

perusahaan dan kinerja keuangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha saat ini semakin pesat, yang diikuti 

dengan  pesatnya persaingan. Persaingan menyebabkan setiap 

perusahaan yang didirikan harus memiliki tujuan agar perusahaan 

terus dapat beroperasi dalam jangka waktu yang panjang. Pada 

umumnya tujuan perusahaan adalah memaksimalkan labanya. Oleh 

karena itu perusahaan perlu mengetahui perkembangan dunia usaha 

dari waktu ke waktu terhadap apa yang telah dicapai perusahaan pada 

masa lalu, masa sekarang,  dan masa yang akan datang, sehingga 

diperlukan suatu tindakan korektif yang mengarah pada tujuan 

perusahaan (Elim et al., 2010).  

Kinerja keuangan perusahaan memperlihatkan kemampuan  

perusahaan untuk memberikan keuntungan dari aset, ekuitas maupun 

hutang. Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi kerja  

perusahaan. Keberhasilan  dalam mencapai tujuan perusahaan 

merupakan prestasi manajemen. Penilaian prestasi atau kinerja suatu 

perusahaan diukur karena dapat dipakai sebagai dasar pengambilan 

keputusan baik pihak  internal maupun eksternal. Perusahaan sebagai 

salah satu bentuk organisasi pada umumnya memiliki tujuan tertentu 

1 
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yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi kepentingan para 

anggotanya (Merkusiah et al. 2003).   

Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran 

tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan 

alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik 

buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan 

prestasi kerja dalam periode tertentu. Penilaian kinerja keuangan 

merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak 

manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para 

penyandang dana. Kesalahan dalam pengelolaan kinerja keuangan, 

akan berdampak pada rendahnya minat penyandang dana dalam 

berinvestasi (Helfert, 2006:67). 

Menurut Syamsuddin (2009:9) struktur modal merupakan 

penentuan komposisi modal, yaitu perbandingan antara hutang dan 

modal sendiri atau dengan kata lain struktur modal merupakan hasil 

atau akibat dari keputusan pendanaan (financing decision) yang 

intinya memilih apakah akan mengunakan hutang atau ekuitas untuk 

mendanai operasi perusahaan. Sumber dana perusahaan dapat berasal 

dari dalam perusahaan yaitu laba ditahan dan dari luar perusahaan 

yaitu dengan menggunakan hutang. 

Menurut trade off theory, perusahaan dengan tingkat hutang 

jangka panjang yang tinggi menyebabkan meningkatnya bunga 
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hutang, sebagai akibatnya perusahaan akan memperoleh penghematan 

terhadap pajak. Ketika perusahaan memperoleh penghematan pajak 

maka akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan dan kinerja 

keuangan perusahaan. 

Modal intelektual menurut Williams (2001) didefinisikan 

sebagai informasi dan pengetahuan yang diaplikasikan dalam 

pekerjaan untuk menciptakan nilai.  Investor akan memberikan nilai 

yang lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki sumber daya 

intelektual yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang 

memiliki sumber daya intelektual yang rendah.  Nilai yang diberikan 

oleh investor kepada perusahaan tersebut akan tercermin dalam harga 

saham perusahaan. Modal intelektual diyakini dapat berperan penting, 

baik dalam peningkatan nilai perusahaan maupun kinerja keuangan. 

Menurut Myers dan Majluf (2001), pecking order theory 

menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang 

tinggi justru tingkat utangnya rendah, dikarenakan perusahaan yang 

profitabilitasnya tinggi memiliki sumber dana internal yang 

berlimpah. Semakin tinggi rasio leverage maka bunga hutang 

perusahaan yang harus dibayarkan semakin tinggi dan nantinya akan 

berdampak terhadap penurunan kinerja keuangan perusahaan. 

Ukuran perusahaan juga merupakan faktor penting yang 

menentukan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan 
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kemampuan perusahaan  dalam menghasilkan laba. Karena semakin 

besar perusahaan,  semakin besar pula kemampuan perusahaan 

tersebut dalam menghadapi masalah bisnis dan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba tinggi karena didukung oleh aset 

perusahaan yang besar sehingga kendala perusahaan seperti peralatan 

yang memadai dan sejenisnya dapat teratasi (Sambharakreshna, 

2010:71).  

 Penelitian tentang kinerja keuangan telah banyak dilakukan 

antara lain penelitian yang dilakukan  Hastuti (2017) meneliti tentang 

pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap kinerja 

keuangan pada perusahaaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2010-2014. Hasil penelitian menunjukan 

struktur modal dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. Sebaliknya hasil penelitian  Sari (2017) menyatakan bahwa 

struktur modal dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. 

Penelitian lain yang dilakukan Silalahi dan Ardini (2017) 

meneliti pengaruh pengungkapan coprorate social responsibility, 

leverage dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. 

Pengungkapan coprorate sosial responsibility, leverage dan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan 

manufaktur periode 2013-2015. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
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leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan hasil 

penelitian Nurcahya et al. (2017) mengatakan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap knerja keuangan. 

Penelitian yang dilakukan  Lestari et al. (2012) yang 

menggunakan variabel model intelektual berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. Sedangkan penelitan yang dilakukan Antana et al. 

(2017) menyatakan bahwa modal intelektual tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terdapat hasil 

penelitian yang tidak konsisten dan beberapa variabel belum banyak 

diteliti. Oleh karena itu peneliti ini meneliti kembali tentang kinerja 

keuangan dengan variabel independen stuktur modal, modal 

intelektual, leverage, dan ukuran perusahaan. 

Perbedaan dengan peneliti terdahulu adalah variabel 

independen yang diuji, tahun penelitian, dan objek penelitian. 

Variabel independen penelitian ini merupakan hasil dari 

penggabungan empat penelitian terdahulu dan memiliki variabel yang 

hasilnya tidak konsisten serta beberapa variabel yang belum banyak 

diteliti. Sedangkan periode penelitian ini yang digunakan tiga periode 

yaitu tahu 2014-2016. Untuk mengetahui gambaran kondisi kinerja 

keuangan perusahaan, dengan cara membandingkan rasio masa lalu 
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dengan saat ini, atau masa yang akan datang untuk perusahaan yang 

sama (Jumingan, 2006). 

Dalam penelitian ini obyek yang digunakan adalah perusahaan 

dagang (eceran dan glosir). Perkembangan perdagangan di Indonesia  

pada  saat  ini  terus  mengalami peningkatan,  Indonesia  merupakan  

negara dengan jumlah penduduk dan daya beli yang terus  meningkat,  

sehingga  menghasilkan potensi pasar yang sangat besar dan menarik 

minat  pelaku usaha  di  luar  negeri  untuk masuk  dan  

mengembangkan  pasar.  Banyak perusahaan  baru  bermunculan  dan  

para investor asing mulai menanamkan modalnya sehingga  

meramaikan  kompetisi  bisnis  di Indonesia.  

Bisnis  ritel  atau usaha  eceran  di  Indonesia  mulai 

berkembang  pada  kisaran  tahun  1980  an seiring  dengan  mulai  

dikembangkannya perekonomian  Indonesia.  Hal  ini  timbul sebagai  

akibat  dari  pertumbuhan  yang terjadi  pada  masyarakat  kelas  

menengah, yang  menyebabkan  timbulnya  permintaan terhadap  

supermarket  dan  departement store  (convenience  store)  di  wilayah 

perkotaan.  Trend  inilah  yang  kemudian diperkirakan  akan  berlanjut  

di  masa-masa yang  akan  datang.  Hal  lain  yang mendorong  

perkembangan  bisnis  ritel  di Indonesia  adalah  adanya  perubahan  

gaya hidup masyarakat kelas menengah ke atas, terutama  di  kawasan  

perkotaan  yang cenderung  lebih  memilih  berbelanja  di pusat  
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perbelanjaan  modern.  Perubahan pola  belanja  yang  terjadi  pada  

masyarakat perkotaan  tidak  hanya  untuk  memenuhi kebutuhan  

berbelanja  saja  namun  juga sekedar  jalan-jalan  dan  mencari  

hiburan. Berkembangnya  usaha  di  industri  ritel  ini juga  diikuti  

dengan  persaingan  yang semakin ketat antara sejumlah peritel baik 

lokal  maupun  peritel  asing  yang  marak bermunculan di Indonesia 

(APRINDO dalam Euis Soliha, 2008). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

penulis  tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH STRUKTUR MODAL, MODAL INTELEKTUAL, 

LEVEGARE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP 

KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN DAGANG YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2014-

2016”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat 

perbedaan hasil penelitian (research gap) tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja perusahaan pada latar belakang di atas maka 

rumusan masalahan penelitian ini antara lain:  
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1. Apakah struktur modal berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016? 

2. Apakah leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2014-2016? 

3. Apakah modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh struktur modal terhadap kinerja 

keuangan perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016. 

2. Untuk menguji pengaruh  leverage terhadap kinerja keuangan 

perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2014-2016. 
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3. Untuk menguji pengaruh modal intektual terhadap kinerja 

keuangan perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016. 

4. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi jawaban atas 

masalah pokok dalam penyusunan penelitian ini, serta diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut ini: 

1. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

dalam hal pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan 

dengan pengaruh struktur modal,  modal intelektual, leverage, dan 

ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi manajemen untuk 

mampu mengelola labanya secara tepat agar dapat merefleksikan 

suatu kondisi laba yang persisten, karena hasil penelitian ini dapat 

digunakan oleh stakeholder perusahaan sebagai pertimbangan 
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tambahan dalam mengambil keputusan terkait dengan 

kepentingannya pada perusahaan. 

3. Penelitian selanjutnya  

Diharapkan dapat menambah referensi informasi 

khususnya masalah pengaruh struktur modal, modal intelektual, 

leverage, ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. 

4. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

peneliti tentang analisis pengaruh struktur modal, modal 

intelektual, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja 

perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Struktur modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal 

ini menandakan bahwa kinerja keuangan tidak ditentukan 

berdasarkan struktur modal. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  

bahwa   struktur  modal tidak  ada  kecenderungan  untuk  

meningkatkan  kinerja  keuangan  perusahaan,  hal ini  disebabkan  

karena  peningkatkan  struktur  modal  menunjukkan  semakin 

meningkatnya  tingkat  hutang  perusahaan,  sehingga  dengan  

demikian  beban perusahaan  akan  semakin  mengalami  

peningkatan  seiring  dengan  peningkatkan struktur modal, 

akibatnya akan menghambat kinerja keuangan perusahaan. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan penemuan Hastuti (2017), bahwa 

struktur modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

2. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada pengaruh signifikan 

antara leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan pada 

perusahaan dagang di Bursa Efek Indonesia. Hal ini 

mengindikasikan bahwa besar kecilnya leverage tidak 

mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan perusahaan. 

55 
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Leverage yang rendah tidak menjamin kinerja keuangan 

perusahaan semakin tinggi, karena leverage yang standar  juga 

dapat mengahasilkan kinerja keuangan perusahaan yang tinggi 

dengan kemauan dan semangat yang tinggi. Hasil penelitian ini 

sesuai temuan Silalahi dan Andini (2017) membuktikan secara 

empiris bahwa leverage berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan.  

3. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh signifikan dan 

positif antara modal intelektual terhadap kinerja keuangan 

perusahaan pada perusahaan dagang di Bursa Efek Indonesia. 

Adanya pengaruh yang signifikan dan positif ini mengindikasikan 

bahwa semakin besar modal intelektual mempengaruhi 

peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Sebaliknya, semakin 

rendah modal intelektual maka menurunkan kinerja keuangan 

perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Lestari et 

al. (2017) membuktikan secara empiris bahwa modal intelektual 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.  

4. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh signifikan dan 

positif antara ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan pada perusahaan dagang di Bursa Efek Indonesia. 

Adanya pengaruh yang signifikan dan positif ini mengindikasikan 

bahwa semakin besar ukuran perusahaan mempengaruhi 
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peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Sebaliknya, semakin 

rendah ukuran perusahaan maka menurunkan kinerja keuangan 

perusahaan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa ukuran 

perusahaan dapat menjadi jaminan bahwa perusahaan akan 

memiliki kinerja keuangan yang relatif baik. Perusahaan besar 

memang selalu melakukan aktivitas yang lebih banyak dan 

biasanya memiliki berbagai macam unit usaha yang berpotensi 

minciptakan nilai jangka panjang yang berbeda, sehingga 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini 

sesuai temuan Hastuti (2017) membuktikan secara empiris bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

merekomendasikan berupa saran-saran berikut ini.  

1. Bagi investor  

Bagi inverstor yang akan menginvestasikan modalnya 

dapat mempertimbangkan variabel ukuran perusahaan yang tinggi 

dan modal intelektual yang tinggi karena akan berpengaruh pada 

kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat berdampak pada 
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keuntungan yang akan diterima investor, khusus untuk perusahaan 

dagang. 

2. Bagi peneliti  

Diharapkan hasil temuan ini menambah pengetahuan 

tentang pasar modal terutama faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan dagang di Bursa 

Efek Indonesia. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dari penelitian ini, diharapkan para peneliti selanjutnya 

dapat meneliti variabel-variabel lain diluar variabel yang ada 

dalam penelitian ini. Sehingga memperoleh hasil yang lebih 

bervariatif yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat 

berpengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan dapat juga 

memperpanjang periode amatan untuk memperluas cakupan 

penelitian. 
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