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ABSTRACT 

 
 The purposes of this researcsh is to study thei level of equity acquisition, company sized 
and nets profit margin on capitall structure both partially and simultaneously. The research 
methods,user in,thies,researchs,isdescriptive analysis ands, verification analysis withe, 
quantitatives discussion. The popullation,in,thise study ise theannual,finanscial,statement’s 
relating to reals estated andproperty sectors companiese listedon the Indonesian Stocks 
Exchangeas many as 48 companies. The sample used inthis studys wered 6 realestate and 
propertye sectors companie. The statistical tests usedin thise studiesare multiples regressionn 
analysed, classic assumption tested, consideration coefficient test, coefficients ofdeterminations 
teste, and hypothesise testing. Where thistest is carried out using software called IBM SPSS 
Statistics 20 as a tool used in analysis. 
 The resultsed ofthe analyze and discuss ofthis study show the level of equity acquisition, 
company size and net profit margin increases fluctuations every year. Furthermore, the resultse 
ofe thei statistical analyze showe and prove partially, the levels ofcapital, and ownership of capital, 
ands thei sized ofthe companies which ispositive towards ther capitals structured, andthe nets 
profite margins is positive towards the capital structure, while simultaneously then net determines 
thes capitals structured. Theconclusion ofthies studys isthe levelof equity, company sized, net 
profit margin ands capital structure increase fluctuations in each year. 
 
Keyword: ReturnOn,Equitys, Firm Size, Nets Profite Marjin, Debt to Total Asset Ratios. 

 
ABSTRAK 

  
 Maksud analisis yang dilakukan ini yaitu merupakan untuk memperoleh informasi dampak 
tingkat pengembalian ekuitas, ukuran perusahaan dan marjin laba bersih kepada sumber dana 
baik secara parsial maupun simultan. Cara penelitians dipakai di analisis sekarang yaitu cara 
analisis deskriptip dananalisis verifikatip dngan tehnik kuantitatip. Populas di analisis sekarang 
ialah laporan keuangan tahunan yng bersumber dari perusahaan sektor reals estated juga 
propertey yangterdaftar di BEI sebanyak 48 perusahaan. Contoh yang digunakan didalam 
analisis inih yaitu sejumlah 6 perusahan sektor reals estated danproperty. Pengujin statistika 
dipakai dalm analisi inih yaitu analisise regresie linear berdobel, ujiasumsi klasik, ujie koefisien 
korelasi, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Dimana pengujian dilaksanakan memakai 
sebuah aplikasi yang bernama IBM Statistics 20 sebagi alat bantu yang digunakan dalam analsis. 
 Hasil analisis dan pembahasan analisis memberi tahu kalau tingkat pengembalian ekuitas, 
besarnya kantor dan marjin keuntungan bersih adanya naik turun setiap periodenya. Kemudian 
output dari analisa statistika menunjukan kalau berdasarkan parsial tingkat pengembalian ekuitas 
berdampak buruk kepada sumber dana, besarnya kantor berdampak baik kepada sumber dana, 
juga marjin laba bersih berdampak buruk kepada sumber dana, sedangkan berdasarkan simultan 
tingkat pengembalian ekuitas, besarnya kantor dan marjin laba bersih berdampak kepada sumber 
dana. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu tingkat pengembalian ekuitas, ukuran perusahaan, 
marjin laba bersih dan struktur modal mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. 
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Kata Kunci : Tingkat Pengembalian Ekuitas, Ukuran Perusahaan, Marjin Laba Bersih, Struktur 
Modal. 

PENDAHULUAN 
Didalam kompetisi bisnissekarang yaitu sangat kompetitif dimana mendorong sebuah organisai 
bisnis untuk lebih efektif dan efisien didalam melakukan kegiatan usaha yang dijalankan apabila 
masih ingin bersaing di era globalisasi ini. Dalam hal ini tentu seorang manajer atau manajemen 
sebuah perusahaan yang dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan yang 
dikelolanya baik itu dari segi kegiatan produksinya, produktivitasnya, pemasarannya dan strategi-
strategi yang diterpakan perusahaan agar tetap memiliki daya saing. 

Penentuan sumber dana melingkupi hasil analisa pelaku usaha dalam memakai sumber 
internal ataupun asing. Pemenuhan dana sendiri bisa seperti keuntungan disimpan sedangkan 
pendanaan asing berasal dari bank, pemilik kepentingan.  

Perhitungan profitabiltas menggunakan Return On Equity (ROE) dan Net Profit Margin 
(NPM) sebagai bahan analisis karena akan mengethui tingkt pemulangan perusahaan modal 
sendiri yng ditanamkn dan sebagai menilai besarnya keuntungan murni sebuah perusahaan atas 
pemasukan, lalu Ukuran Perusahaan atau total aktiva bia,sanya brnilai betul gede dibandingkn 
sama variable keuangn lainya, untk variabl aktiva diperhalus kedalam Log Assets LnTotal Aset, 
juga untuk Struktur Modal menggunakan Tottal Debts toTottal Assets Rattio (DAR) atau Debts 
Rattio. 

 
Rumusan Masalah 
 Rumusan masalah yang bisa penulis simpulkan sesuai dengan pemaparan diatas sebgai 
berikutini : 
1. Bagaimana perkembangan ReturnOn Equity (ROE) di Perusahan bidang Reals Estated dan 

PropertyYang Terdapat Di BEI. 
2. Bagaimana perkembangan Ukurn Perusahan di Perusahan bidang Reals Estated dan 

PropertyYang Terdapat Di BEI. 
3. Bagimana perkembangan Net Profit Margin (NPM) di Perusahan bidang Reals Estated dan 

PropertyYang Terdapat Di BEI. 
4. Bagaimanaperkmbangan Sumber Dana di Perusahan bidang Reals Estated dan PropertyYang 

Terdapat Di BEI. 
5. Seberapa besar dampak ReturnOn Equitye (ROE), Ukuran Perusahaan, NetProfit Marjin 

(NPM)  kepada Struktur Modal di Perusahan bidang Reals Estated danPropertyYang Terdapat 
Di BEI baik secara parsial maupun secara bersamaan. 

Maksud Penelitian 
Maksuddari analisis inih yaitu agar mendapatkan informsi serta gambaran umum 

berhubungan dengan dampak Return On Equitye (ROE), Ukuran Perusahaan juga NetProfit 
Marjin (NPM) kepada Struktur Modal di perusahan sektor Real Estate danProperty terdapat di 
BEI, juga gunakn didalam melakukan penyusunan analisis. 

 
Tujuan Penelitian 

Tujuanyang dapat dilaksanakan sama sesuai urayan diatas seperti: 
1. Untk mengethui perkembangan ReturnOn Equitye (ROE) Perusahan bidang RealEstate 

danProperty YangTerdaptar BEI. 
2. Untuk mengetahui perkembangan Besarnya Kantor bidang RealEstate danProperty 

YangTerdaptar BEI. 
3. Untk mengtahui perkembangn NetProfit Marjin (NPM) Perusahan bidang Real Estate dan 

Property Yang Terdaftar Bursa Efek Indonesia. 
4. Untuk mengetahui perkembangan Struktur Modal pada Perusahaan Sektor RealEstate 

danProperty YangTerdaptar Di BEI. 
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5. Untukmengetahui besarnya dampak ReturnOn Equitye (ROE), Ukuran Perusahaan, NetProfit 
Marjin (NPM) kepada Struktur Modal Perusahan Sektor Real Estate danPropert Yang 
Terdaptar BEI baiksecara sendiri maupunsecara bersama. 
 

Kegunaan Penelitian 
Kegunaan Praktis 
Bagi Pebisnis 

Output analisis sangat mengharapkan bisa menjadi sebuah masukan yang baik untuk 
perusahaan yang bersangkutan mengenai ReturnOn Equty (ROE), Ukuran Perusahaan danNet 
Profiit Marjin (NPM)  kepada Sumber Dana. 

 
Bagi Pihak Terkait  
 Diharapkan bisa memberikan informasi tambahan tentang pengaruh Return On Equity 
(ROE), Ukuran Perusahaan dan NetProfit Marjin (NPM) kepada Struktur Modal. 
 
Kegunaan Akademis 
Bagi Penulis 

Mampu menambah ilmu dan wawasan mengenai Return On Equity (ROE), Ukuran 
Perusahaan dan Net Profit Margin (NPM)   terhadap Struktur Modal. 

 
Bagi Pihak Lain 

Output analisis semoga bisa menjdi salah satu referensi pertimbangn didalam melakukan 
sebuah penelitian lebih detail tentang peran ReturnOn Equitye (ROE), Ukuran Perusahaan, 
NetProfit Marjin (NPM)   juga Struktur Modal. 

 
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 
Kajian Pustaka 
Return On Equity (ROE) 
 Gitman (2012:82) kalau Return On Equity menurut kebanyakan merupakan indikator 
pemulangan didapatkannya sebagai menanamkan dana seorang pemilik. Return On Equity 
(ROE) menurt Harahp (2015:205): ReturnOn Equitye ialah komparasi untung bersihsesudah pajk 
dengantotal equitas.   

Rumus ReturnOn Equitye (ROE) yang digunakan sebagai berikut: 
 
 

 
 

Besar Perusahaan 
 Besarnya perusahan menjelaskan kecil sebuah bisnis dimanaperusahan maju hendak 
cenderung gampang mendapatkn kredit dariluar, dalam utang maupunmodal kepemilikan sebab 
biasnya perusahaanbesar dilengkapi reputtasi pasdimata publik (Wimeld dan marlina, 2014). 
 
 Rumus Besar Perusahaan yang digunakan sebagai berikut: 

 

 
 
Net Profit Margin (NPM) 
 Gitsman (2013:81) NetProfit Marjin adalah untuk ukur presentase seluruh perdagangan 
dolar tersissa pasca semuanya biyaia juga pembelian, termasukbunga, tax, dividden kepemilikan 

𝑹𝑶𝑬 =
𝑬𝑨𝑻

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚
 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 

 

𝑭𝒊𝒓𝒎 𝑺𝒊𝒛𝒆 = 𝑳𝒏 (𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕) 
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preferren, sudah dikurang. Iham Fahami (2016:82) Rassio netprofit Marjin dikatakan sama dengn 
rassio pendaptan kepada sale.  

Rumus NetProfit Marjin (NPM)yang digunakan sebagai berikut: 

 

 
 
Sumber Dana (DAR) 

Sumber dana ialah komparasi/imbangan pendannaan skala lama perusahan ditunjukan 
atas komparasi utang skala lama tehadap modalsendiri. (Martono, 2011:241). Rassio solvabillitas 
rasio laverage ialah rasioyang dipakai mengkur seberapa jauh aktivitas usaha dibiaiai memakai 
hutang.  

Rumus Total Debtto Total AssetRatio (DAR) berikut: 

 

 
Hipotesis 

Sugiyonno (2014:134) menyatakan hipotesa merupakan ialah sementra terhdap rumussan 
problem analisis, dimanarumusan analisis sudah ditetapkan didalam text pernyataan. Sesuai 
penjelasan yang telah dipaparkan, hipotesa ialah sebuah penilaian sementara dari permasalahan 
yang hendak dites keabsahannya, melewati analisa sebuah data yang sesuai dengan 
kebenarannya hendak didapati pasca melakukan analisis. Sesuai sebuah  pemikiran analisis 
yang sudah dipaparkan, bisa disusun penilaian tidak permanen seperti: 
H1: ReturnOn Equitysecara parsial berdampak negatif kepada Sumber Dana 
H2: Ukuran,Perusahaan,secara,parsial,berdampak,baik kepada Sumber Dana 
H3: NetProfit Marjin secara parsial berdampak negatif kepada Sumber Dana 
H4: ReturnOn Equitye, UkuranPerusahaan, NetProfit Marjin cara bersamaan berpengaruh kepada 

Sumber Dana 
 

METODELOGI ANALISIS 
Objek Analisis 

Didalam objek analisis penulis menganalisis  mengenai pengaruh ReturnOn Equitye, 
Ukuran Perusahaan juga NetProfit Marjin  kepada Struktur Modal padaperusahaan sektor real 
estate property yng terdaftardi BEI, dan jadi perhatian didalam analisis sekarang ialah:  

1. ReturnOn Equitye sebgai variabl bebas(independentvariable) 
2. Ukuran Perusahaan sebgai variabl bebas (independentvariable) 
3. Net Profit Margin  sebgai variabl bebas(independentvariable) 
4. Sumber Dana sebagaivariabel takbebas (dependentvariable) 

 
Metode Analisis 
  Peneliti didalam analisis sekarang memakai methode: 
Metode Deskriptip 

Metode deskriptif ini digunakan agar menjawb daritujuan analisis: 
a. Untuk mengettahui perkembangan Return On Equity  
b. Untuk mengetahui perkembangan Ukuran Perusahaan 
c. Untuk Mengetahui perkembangan Net Profit Margin   
d. Untuk mengetahui perkembangan Struktur Modal  

Metode Verifikatif 
Analisis ini dimaksudkan sebagai uji penilaian awal yang memakai alat bantu statistik secara 

teliti. Analisis ini dipakai sebagai mengetes sebuah dampak variabel X1, X2 dan X3  kepada Y yang 

𝑵𝑷𝑴 =
𝑬𝑨𝑻

𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔
 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 

 

𝑫𝑨𝑹 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒃𝒕

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕
 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 
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dianalisis peneliti. Verikatif pengujian antara sebuah dasar ilmu penilaian awal akankah disetujui 
apa tidak. 

 
Desain Penelitian 

Desain analisis merupakan sebuah rakitan dari analisis yang dipakai untuk petunjuk didalam 
melaksanakan sebuah fase analisis. Desain analisis dapat membantu kepada berbagai pihak  
turut serta membantu fase analisis, karna step didalam melaksanakan sebuah analisis mengcu 
pada disain analisis dibikin. Disain penelitian tersebut bisa dideskripsikan didalam gambr 3.1 
dibawah: 

 

Gambar 3.1 
Desain Penelittian 

Uji Hipotesis 
Hipotesisyang hendak dites didalam analisis ialah dampak sebuah variabelterhadap 

variabl lain, dampak Return On Equity, Besarnya Perusahan, NetProfit Marjin kepada Sumber 
Dana. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil Analisi Verifikatif 
Analisis Linear Berganda 

Tabel 4.1 
Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Sesuai output dari atas seperti terdapat di tabel 4.1 yang di atas, di dapatkan bentuk 
persamaan yang regresi linear berganda sepertidibawah:  

Y = 7,981 - 0,710 X1 + 0,067 X2  - 0,411 X3 + e 
Seperti hasil persamaan linear berganda diatas bisa diuraikan seperi dibawah ini: 
a. a (konstanta)= 7,981. Artinya apabila nilai konstanta ROE, Ukuran Perusahaan dan 

NPM adalah 0  (nol)/ tidak ada peningkatan, maka dapat diprediksikan nilai 
perusahaan akan mempuyai sebesar  7,981. 

b. b1= -0,701. Artinya semakin tinggi ROE maka nilai DAR menurun. 
c. b2= 0,067. Artinya semakin tingi Ukuran Perusahaan maka nilai DAR semakin tinggi 

juga. 
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d. b3= -0,411. Artinya semakin tinggi nilai NPM maka nilai DAR menurun. 
 

Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 

Tabel 4.2 
Uji Kolmogrov-Smirnov 

 

Dari table 4.2 diatas bisa dilihatnilai sig (Asym. Sign. (2-taileds)) dari tes Kolmogrov 
Smirrnov sebesar 0,719 >0,05 yang berarti databerdistribusi normal. 

 
b. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.3 

 
Berdasarkan table 4.3 diatas nilai dari tolerances setiap variable independen, yaitu: 

1. Nilaitolerance ROE sebesar 0,200 > 0,1 
2. Nilaitolerance Besarnya Perusahan sebesar 0,203 > 0,1 
3. Nilai tolerance NPM sebesar 0,971 > 0,1 

Berdasarkan table 4.3 diatas menunjukan bahwa nilai variances inflattion factors (VIF) 
untk setiap variabelindependen, yaitu: 
1. Nilaivariances inflattion factors (VIF) dariROE sebesar 4,993 <10 
2. Nilaivariances inflattion factors (VIF) dariBesarnya Perusahan sebesar 4,931 <10 
3. Nilaivariances inflattion factors (VIF) dariNPM sebesar1,030 < 10 

Sehingga bisa dinyatakan takterdapat adanya sebuah multikoliniearitas terjadi antar 
varriabel bebas didalam anlisis ini sehingga data layak digunakan sebagai analisis regresi linear 
berganda. 
c. Uji Heterokedastisitas 

 
Gambar 4.1 

Grafik Scatterplot 
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Dari gamabr 4.1 garfik scaterplot bisa diliat ketika tanda bulat bersebaran dengan tidak 
beraturan sertatersebar secara merata baik dibawh ataupun diatas angka0 didalam sumbuY, juga 
tak terlihat seperti menyerupai polatertentu. Sehingga bisa dinyatakan tida terjadi sebuah 
heteroskedastisitas di jenis regresi. 

 
d. Ujji Auto Korelasi 

Tabel 4.4 
Hasil UjiAutokorelasi 

 
Berdasarkan dari tabel4.4, dapat diketahui bahwa angka dari Durbin-Watson yaitu 

sejumlah 1,695 dimana angka tesebut mendekati 2, maka bisa dinyatakan data pengamatan 
tersebut tida terdapatnya adanya sebuah autokorlasi. 

 
Uji Koefisien Korelasi (pearson) 
Dari tabel 4.5 diatas bisa didapatkan bawah ini: 

Tabel 4.5 
Korelasi Secara Parsial Antara ROE, Ukuran Perusahaan dan NPM Dengan DAR 

 

a. Hubungan ROE dengan DAR 
Dari output tabeldiatas bisa diliat angka signya dari ROE sejumlah0,000<0,05 berarti ada 

korelasi ROE kepada DAR, dan dari nilai korelasi yang diperoleh antara variabel ROE dengan 
DAR yaitu sebesar  -0,796 dimana Nilai dari korelasibertanda negative, artinya memeperlihatkan 
bahwahubungan tidaksearah. 
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b. Hubungan Ukuran Perusahaan dengan DAR 
Output table diatasdapat diliat angka sig dari Ukuran Perusahaan sejumlah 0,000<0,05 

berarti terjadi sebuah korelasi antar Ukuran Perusahaan kepada DAR, dan dari nilai korelasi yang 
diperoleh antar variable UkuranPerusahaan kepada DAR yaitusebesar 0,721. Dimana angka 
korrelasi bertandapositif maka memperlihatkan hubungn sejalan antara Ukuran Perusahaan 
dengan DAR.  
c. Hubungan NPM dengan DAR 

Dari output table diatasdapat diliat angka sig dari ROE sejumlah 0,004 <0,05 yang artinya 
terdapat korelasi atau hubungan antara NPM dengan DAR, dan dari nilai korelasi yang diperoleh 
antara variabel NPM dengan DAR yaitu sebesar -0,507 dimana nilai dari korrelasi tertulis negatif 
artinya memperlihatkan hubunganyang tidak sejalan. 
 
Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.7 
Koefisien Determinasi ROE, Ukuran Perusahaan dan NPM dengan DAR 

 
Sesuai dengan tabel4.7, didapatkan informasi  besarya R-square sejumlah 0,784 bisa juga 

sekitar 78,4%. Angka yang didapat itu menunjukan ROE, Ukuran Perusahaan dan NPM scara 
besamaan memberi dampak kepada DAR sejumlah 78,4%. Sedangkansisanya sejumlah 21,6% 
(100% - 78,4%), yatu disebabkan variabel lainnya yang tida dianalisis, yaituseperti ReturnOn 
Aset, Nilai Perusahaan, ReturnOn Invesment, serta Likuiditas. 

Tabel4.8 
Pengarh Parsial menggunakan Rumus Beta Zero Order 

 
Sedangkan untuk mencari seberpa besarpengaruh masing-masing variabl independent 

kepada variable dependent scara sendiri, yaitu dengan melakukan pengetesan memakai 
perhitungan formula Beta Zero Order seperti tabel4.8, sehingga  mampu dilakukannya sebuah 
perhitungan untuk mendapatkan berapa besarnya dampak sendiri dari masing-masing variabl 
independent sebgai berikt: 

ROE (X1)   -0,639 x   -0,796       = 0,509  atau 50,9 % 
Ukuran Perusahaan (X2) 0,106 x   0,721        = 0,076  atau 7,6% 
NPM (X3)   -0,393 x   -0,507       = 0,199  atau 19,9% 
Total pengaruh             = 0,784  atau 78,4% 
Dari perhitungan diatas dikethui pengaruh scara sendiri darivariabel ROE (X1) kepada 

DAR sebesar 50,9%, Ukuran Perusahaan (X2) terhadap DAR sebesar 7,6%, dan NPM (X3) 
terhadap DAR sebesar 19,9%. Sehingga dapat dinyatakan yang paling dominnan pengaruhnnya 
kepada vriabel dependen adalah ROE (X1) dengan memberikan pengaruh sebesar 50,9% 
terhadap DAR. 
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Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji-t) 
Pengujian Hipotesis  ROE Terhadap DAR  

Tabel4.9 
Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T) ROE kepada DAR 

 

Dengan melihat tabel diatas telah diperoleh nilai  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dari ROE yaitu sebesar 3,132 

dan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  di dapat dari t (a/2 ; n-k-1) = t (0,025 ; 26) = 2,055. Berarti 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, 

sementara nilai sig sebesar 0,004 <0,05, makka reject Ho lalu trima Ha. Bisa disimpulkn ROE 
secara parsial berdampak buruk kepada Sumber Dana. 

4.2.2 Pengujian Hipotesis  Ukuran Perusahaan Terhadap DAR 
Tabel 4.0 

PengujianHipotesis Scara Parisal (Uji T) UkuranPerusahaan Terhadap DAR 

 
Dengan melihat tabel diatas telah diperoleh nilai  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dari Ukuran Perusahaan yaitu 

sebesar 2,522 dan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  di dapat dari t (a/2 ; n-k-1) = t (0,025 ; 26) = 2,055. Berarti 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, sementara nilai sig sebesar 0,006 <0,05, lalu reject Ho kemudain trima Ha. Jadidapat 
dinyatakan Ukuran Perusahan secara parsial berdampak baik kepada Sumber Dana. 

PengujianHipotesis NPM Terhadap DAR 
Tabel4.11 

PengujianHipotes Scara Parsial (Uji T) NPM kepada DAR 

 
Dengan melihat tabel diatas telah diperoleh nilai  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dari NPM yaitu sebesar 4,240 

dan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  di dapat dari t (a/2 ; n-k-1) = t (0,025 ; 26) = 2,055. Berarti 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, 

sementara angka sign sejumlah 0,000<0,05, lalu tolak Ho kemudian terima Ha. Sehingga bisa 
dinyatakn NPM secara parsial berdampak buruk kepada Sumber Dana. 
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Pengujian Hipotesis Scara Simulttan (Uji-f) 
Tabel4.12 

PengujianHipotesis Scara Simultan (Uji F) ROE, Ukuran Perusahaan dan NPM terhadap DAR 

 
 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas bisa kita lihat angka dari 𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yaitu sejumlah 31,375 

dengn angka signifikan sejumlah 0,000. Angka dari 𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 akan jadi pembanding dengan nilai 

𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, untuk dapat mengetahui apakah terjadinya pengaruh simultan atau tidak. Nilai dari 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

diperoleh dengan menggunakan persamaan df1=k=3 dan df2=n-k-1=30-3-1=26, lalu didapat  
𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sejumlah 2,98. Karna 𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (31,375) > 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (2,98), sehingga di range  kesalahan 5% 

(a=0,05) dipustuskan bahwa harus menolak Ho dan terima Ha. Yang berarti dengan range 
keyakinan sebsar 95% dapat disimpulkan bahwa ROE, Besarnya Usaha dan NPM secara 
bersamaan berdampak kepada Sumber Dana.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
 Sesuai dengan output penelitian serta pemaparan yang telah dipaparkan di bagian 
sebelumnya, sehingga peneliti memutuskan memakai sebagian simpulan berdasar dengan 
rancangan problem yang dibuat seperti dibawah: 
1. Perkembangan tingkat pengembalian ekuitas (ROE) pada perusahaan sektor real estate dan 

property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara keseluruhan menunjukan sebuah 
trend yang menurun selama periode 2013-2017, dimana pada tahun 2015 sampai tahun 2017 
rata-rata perkembangan tingkat pengembalian ekuitas (ROE) menurun. Hal ini disebabkan 
karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi lesunya industri properti di Indonesia 
yang telah terjadi selama kurang lebih tiga tahun yaitu seperti perlambatan ekonomi 
Indonesia, nilai tukar mata uang yang menurun, dan juga regulasi di industri properti yang 
terus berubah-ubah. 

2. Perkembangan ukuran perusahaan pada perusahaan sektor real estate dan property yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara keseluruhan mengalami trend yang fluktuatif selama 
periode 2013-2017, dimana hal ini disebabkan karena nilai dari jumlah aset yang turun naik 
pada masing-masing perusahaan di setiap tahunnya. 

3. Perkembangan marjin laba bersih (NPM) pada perusahaan sektor real estate dan property 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara keseluruhan mengalami trend yang fluktuatif 
selama periode 2013-2017. Hal ini disebabkan karena perolehan laba pada setiap 
perusahaan yang mengalami turun naik pada setiap tahunnya. 

4. Perkembangan sumber dana (DAR) di usaha sektor real estate dan property yang terdapat 
di BEI secara keseluruhan mengalami trend yang fluktuatif selama periode 2013-2017. 
Perusahaan yang memiliki sruktur modal (DAR) yang tertinggi yaitu dimiliki oleh perusahaan 
PT Alam Sutera Realty Tbk yang diperoleh pada tahun 2014.  

5. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan kalau terdapat efek variabel bebas kepada 
variabel terikat, dan memberikan output seperti berikut ini: 

a. Secara parsial Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE) berpengaruh negatif kepada 
Sumber Dana (DAR) kepada usaha bidang real estate dan property yang terdapat di 
BEI. 
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b. Secara parsia besarnya kantor berdampak positif kepada Sumber Dana (DAR) kepada 
usaha bidang real estate dan property yang terdapat di BEI. 

c. Secara parsial Marjin Laba Bersih (NPM) berpengaruh negatif kepada Sumber Dana 
(DAR) di usaha sektor real estate dan property yang terdapat di BEI. 

d. Secara simultan Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE), Ukuran Perusahaan dan 
Marjin Laba Bersih (NPM) berpengaruh terhadap Struktur Modal (DAR) pada 
perusahaan sektor real estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 

5.2 Saran 
 Berdasarkan dari kesimpulan diatas yang telah dipaparkan, maka penulis mencoba 
menawarkan beberapa saran unutk dijadikan pertimbangan, diantaranya seperti yang dibawah 
ini: 

1. Untuk masing-masing perusahaan sebaiknya harus dapat menaikkan kerja perusahaan 
supaya mampu mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga perusahaan tidak perlu 
melakukan penggunaan modal asing/kredit yang terlalu besar untuk melakukan 
pembiayaan modal usaha pada periode selanjutnya. 

2. Bagi para calon investor yang hendak mencoba melakukan investasi atau menanamkan 
modal pada perusahaan yang telah terdaftar atau listing di Bursa Efek Indonesia untuk 
terlebih dahulu melakukan sebuah analisa terhadap kinerja perusahaan melalui sebuah 
analisa rasio keuangan dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan dan 
membandingkannya dengan perusahaan lain yang sejenis, dengan begitu dapat diketahui 
perusahaan manakah yang memiliki kinerja yang bagus dan menguntungkan bagi 
investor. 

3. Untuk para calon peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan pembahasan penelitian 
yang sama atau berbeda mengenai rasio-rasio keuangan lainnya, diharapkan agar dapat 
lebih mengembangkan, menambah,atau mengganti variabel dengan menggunakan 
variabel lain, dan menambahkannya jumlah smaple penelitian, sehingga akan dapat 
menghasilkan sebuah bahsan yang lebih luas. 
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