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Abstract
This paper aims t o det ermine t he effect of company char act er isti cs on t ar get
l ever age wit h t he r el at ion of t he speed of adjustment t o t ar get lever age. The
speed of adjustment i s examined t o complet e t he analysi s of t he concept of
dynami c capit al st r uct ur e i n I ndonesi a. The char act er istics of t he compani es
st udied ar e pr ofit abilit y, company size, company gr owt h, indust r y, t angi bilit y,
i nflation and t he defici t and financial sur plus of compani es in t he pr oper t y, r eal
est at e and const r uction sect or s list ed on t he Indonesia Stock Exchange in 2008
t o 2015. The r esult s of t hi s st udy show t hat pr oper t y, r eal est at e, and
const r uct ion sect or companies ar e signifi cantl y implement ing l ever age t ar get s.
The dat a also shows t hat t her e i s a signifi cant effect of speed of adjust ment t o
t he lever age t arget which is fast er when t he company has a financial sur plus
compar ed t o when t he financial deficit .

Abstrak
Paper ini ber t ujuan unt uk mengetahui pengar uh kar akter ist ik per usahaan
t er hadap t ar get l ever age dengan kaitannya speed of adjust ment t er hadap
t ar get lever age. Speed of adjustment diteli ti untuk melengkapi anal isis konsep
dynami c capit al st r uct ur e di Indonesia. Kar akt er i stik per usahaan yang di teliti
adalah pr ofitabili tas, ukur an per usahaan, per t umbuhan per usahaan, industr i,
t angibilit y, i nflasi ser ta defisit dan sur plus keuangan dar i perusahaanper usahaan sektor pr oper ti, r eal est ate dan konstr uksi yang li sting di BEI pada
t ahun 2008 sampai dengan t ahun 2015. Hasil penel itian ini memper lihat kan
bahw a per usahaan – per usahaan sektor pr oper t i, r eal estate dan konst r uksi
secar a signi fikan mener apkan t ar get lever age. Dat a juga menunjukan bahw a
adanya signifikansi speed of adjustment ter hadap t ar get lever age yang mana
l ebih cepat ter jadi pada saat per usahaan sur plus keuangan dibandingkan
dengan saat defisit keuangan.
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PENDAHULUAN
Salah satu keputusan penting manajer ial perusahaan adalah menetapkan kebijakan str ukt ur
per modalannya. Keber langsungan per usahaan di er a kompetisi yang ketat mendor ong per usahaan
har us memusatkan per hatiannya pada potensi lonjakan manfaat str uktur modal yang tepat dan mitigasi
r isiko yang bisa muncul sew aktu-w aktu. Keputusan pembiayaan modal dengan hutang har us melihat
kondisi i nter nal sekaligus peluang ekster nal per usahaan. Pembiayaan dengan hutang member ikan
manfaat ber upa ter jaganya str uktur kepemilikan saham ser ta faktor pengur ang biaya tambahan seper t i
pajak.
Dalam konsep str uktur modal ada tiga teori utama yang paling ser ing diuji kesesuaiannya dengan
keadaan empir is dil apangan yakni tr ade off theor y, pecki ng or der theor y dan mar ket timing theor y. Tr ade
off theor y digunakan untuk menjelaskan kondisi empir is bahw a str ukt ur modal per usahaan secar a
ber kala dibiayai dua sumber yakni sebagian dar i hut ang dan sebagian lagi mer upakan modal sendir i
atau ekuitas lainnya (Tongkong 2012). Teor i ini menunjukan bahw a l ever age r atio per usahaan yang
optimal didapat melalui tr ade off antar a biaya dar i hutang dan manfaat dar i pajak. Banyak per usahaan
memperoleh keuntungan lebih t inggi dari pembiayaan hutang memiliki t ingkat biaya r endah dari biaya
kesulitan keuangan. Maka dar i itu untuk mendapat manfaat ber upa keuntungan yang ti nggi atas
str uktur modal dar i biaya hutang per usahaan har us memiliki tingkat l ever age r atio yang lebih
tinggi.Pecking or der theory digunakan untuk mendeskr ipsikan tahapan keputusan pembiayaan
per usahaan, dimana laba dit ahan memiliki pr efer ensi atas hutang kemudian hutang memiliki pr efer ensi
atas ekuitas. Mar ket timi ng theor y digunakan unt uk menjelaskan bagaimana per usahaan memutuskan
apakah membiayai investasi mer eka apakah dengan hutang atau dengan ekuitas.
Penyesuaian tar get lever age adalah per ilaku dinamis dalam str uktur modal yang
mengasumsikan keber adaan tar get lever age. Speed of adj ustment adalah variabel yang digunakan dalam
konsep str uktur modal dinamis t er hadap tar get l ever age. Namun demikian per usahaan tidak jar ang
ter deviasi dar i tar get l ever age yang disebabkan oleh economic shock sehingga per usahaan mengambil
kebijakan yang mempengar uhi str uktur per modalannya. Ketika per usahaan t er deviasi dar i target
leverage ini maka muncul pilihan untuk kembali ke t ar get atau tetap pada posisi ter deviasi dar i target
ter sebut. Per usahaan bisa saja membuat pilihan unt uk kembali ke ar ah tar get jika biaya yang bisa
muncul dar i pilihan penyesuaian ke arah tar get r elatih lebih r endah dar i biaya yang keluar jika tetap
memilih menyimpang dar i tar get. Kondisi ini adal ah ketika per usahaan melakukan penyesuaian
( adjustment ) ke ar ah tar get dengan kecepatan ter tentu ( speed of adj ustment ). Namun, per kir aan empir is
dar i speed of adjustment (SOA) dalam ar ah lever age t ar get ter us ber var iasi di ber bagai studi (misalnya
Bar clay et al., 2013; Castr o et al., 2016; Fit zger ald & Ryan, 2019), dan, umumnya, par a ahli ber pendapat
bahw a SOA empir is tidak cukup cepat dan meyakinkan mendukung ar gumen per dagangan-dinamis
(Fitzger ald & Ryan, 2019).
Selai n per bedaan hasil, uji empir is ter hadap teor i-teor i ter sebut silih ber ganti dilakukan par a
peneliti/ akademisi. Pendekatan dan metodologi yang ber agam tidak selalu menghasilkan kesimpulan
penelitian yang sama dan mendukung teor i-teor i tersebut. Demikian juga pada kondisi negar a yang
ber beda dan var iasi jenis industr i, ter kadang belum cukup mampu menjelaskan kekuatan dar i salah
sat u t eor i t er sebut. Penelitian t er dahulu mengenai Pecki ng or der t heor y ber hubungan dengan alir an kas
ber sih per usahaan. Byoun (2008) melakukan penguji an untuk melihat apakah deficit at au sur plus net
cash fl ow pada kondisi actual l ever age t idak sama dengan target l ever age per usahaan, ter nyata memiliki
per bedaan tingkat penyesuaian tar getlever age. Hasil peneliti an ter sebut menunjukan bahw a
per usahaan akan melakukan penyesuaian lever age paling ser ing ketika per usahaan memiliki hutang
diat as tar get dan kondisi keuangan yang sur plus. Temuan ter sebut ber tolak belakang dengan hasil
penelitian Dang dan Gar et (2015).
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Penelit ian ini secar a khusus ditujukan untuk mengetahui pengar uh kar akter istik per usahaan
t er hadap t ar get lever age dengan kai tannya speed of adjust ment ter hadap t ar get leverage. Speed of adjust ment
diteli ti untuk melengkapi anal isis konsep dynamic capi tal st r uct ur e di Indonesia, khususnya per usahaan di

sektor pr oper ti, r eal estat e dan konst ruksi. Penelitian ini akan member ikan infor masi ter bar u mengenai
faktor -faktor yang mempengar uhi t ar get lever age yang masih r elative ter bat as ditel iti. Dengan demi ki an,
kont r i busi utama penel itian ini sebagai bahan infor masi yang ber manfaat bagi manajemen per usahaan di
sektor proper ti, real estate dan konstr uksi untuk mengelola t ar get lever age nya.

KAJIAN PUSTAKA
Sejumlah teor i telah dir umuskan untuk menjelaskan per ilaku pembiayaan. Beber apa t eor i utama ant ar a
lain teor i tr ade-off (Robichek dan Myer s1966), teor i pecking or der (Myer s, 1984) dan teor i w aktu pasar
(Baker dan Wur gler, 2002). Penelitian ekstensif t elah dilakukan untuk menyelidiki kekuatan penjelas
r elatif dar i teor i-teor i ini, dengan ber bagai metode empiris dan model ekonometr ik yang digunakan
unt uk menguji pr ediksi mer eka. Salah sat u pendekat an yang umumnya diadopsi dalam literatur yang
ada adalah untuk menguji per ilaku t ar get lever age (Flanner y dan Rangan, 2006). Teor i tr ade-off
mempr ediksi bahw a per usahaan yang menyimpang dar i lever age tar get mer eka secar a aktif
menyesuaikan dir i dengan l ever age tar get dengan mener bitkan, membeli kembali, atau menghentikan
hut ang dan i nstr umen ekuit as. Di sisi lain, teor i pecking or der dan mar ket timing menyir atkan r asio
lever age per usahaan hanyalah hasil histor is dar i keputusan pembiayaan yang di motivasi oleh
minimalisasi biaya seleksi yang mer ugikan dan w aktu pasar modal. (Fit zger ald & Ryan, 2018).
Per geser an dalam pendekatan ini telah mengungkapkan w aw asan menar ik ke dalam per ilaku
penar get an leverage, menunjukkan bahw a SOA kemungkinan ber syarat pada status keuangan (Zhou et
al., 2016), ter kait dengan kondisi makr oekonomi (Cook & Tang, 2010; Mai,

Meng, & Ye, (2017), dan
kar akter istik per usahaan (Dang et al., 2012; Liao, Mukher jee, & Wang, 2015; Buvanendra, Sridharan,
& Thiyagarajan, 2017). Bar clay, et. al (2013) meneliti per usahaan-per usahaan r eal estate dengan data
tahun 1984 sampai dengan tahun 2010 di Amer ika Serikat,yang menunjukan bahw a secar a umum
per usahaan yang t er kena pajak memiliki r asio5% lebih tinggi lever age r ati o-nya jika di bandingkan
per usahaan yang tidak ter kena pajak.
Penelitian dengan model dynamic capit al str uctur e per nah dilakukan oleh Har on (2016) dengan
data per usahaan yang listing di BEI. Hasil penelitian ter sebut menunjukan bahw a per usahaanper usahaan di Indonesia membuat tar get capital st ructur e dan keputusan capi tal str uct ur e dipengar uhi
oleh specific fir m char acter isti c dar i per usahaan seper ti faktor pr ofitabilitas, r isiko, ukur an per usahaan,
per tumbuhan, likui ditas dan kiner ja dar i har ga saham dalam kur un per iode w aktu ter tentu. Studi lain
dilakukan oleh Castr o et al. (2016) menemukan bahw a kecepatan penyesuaian tidak meningkat seir ing
per kembangan per usahaan. Tahap per ubahan per usahaan menyesuaikan lever age pada kecepatan yang
lebih r endah, dan t ar get lever age dipengar uhi oleh pr ofitabilitas, t er ut ama ket ika per ubahannya dar i
fase per tumbuhan hingga fase matur e.
Fitzger ald dan Ryan (2019) dalam studinya menemukan bukti signi fikan heter ogenitas dalam
kecepatan di mana per usahaan-per usahaan Inggr is menyesuaikan dir i dengan leverage tar get. Hasil
penelitian menunjukkan bahw a per usahaan kecil, per tumbuhan tinggi dan pembayar an dividen rendah
menyesuaikan tar get lever age lebih cepat dar ipada per usahaan besar , per tumbuhan r endah dan divi den
tinggi. Penelitian ini juga menemukan beber apa bukti yang menyar ankan per usahaan ter buka
menyesuaikan lebih cepat dar ipada per usahaan non-ter buka.

METODE PENELITIAN
Desain dan Sampel peneliti an
Data yang digunakan dalam penelitian ini adal ah data sekunder yaitu ber upa data indikator makr o

ekonomi berupa proyeksi tingkat inflasi dar i website w w w .kemenkeu.go.id dan lapor an keuangan
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per usahaan-per usahaan yang li sting di BEI yang ter masuk kedalam sektor pr oper ti, r eal estat e dan
konstr uksi. Per iode data yang digunakan adalah t ahun 2008 hingga tahun 2015 dar i Thomson Reut er s
dengan beber apa batasan antar a lain t otal debt to total asset -nya tidak lebih dar i 150% dan memiliki
nilai positif pada tot al assets, book/ market value of equi ty dan net sales-nya.
Pengukur an Var iabel

Dalam penelitian ini digunakan t otal debt to book value of assets (Lev TDA) yang mer ujuk kepada empat
ukur an fi r m lever age yang digunakan Zhou, et. al (2016). Dengan model sebagai ber ikut:
TLi,t = βXi,t-1 + ei,t

Mer ujuk kepada model ter sebut, menur ut Fr ank dan Goyal (2009) ada enam faktor yang di gunakan
untuk mengestimasi tar get lever age yaitu:
1) Pr ofitabilitas
2) Ukur an per usahaan
3) Per tumbuhan per usahaan
4) Industr i
5) Tangibilit y
6) Inflasi.

Dalam penelitian i ni ditambahkan var iabel untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai tar get l ever age
yang mer ujuk kepada Byon (2008) yait u financial deficit/ sur plus. Byon (2008) memfor mulasikan
ukur an defisit at au sur plus keuangan per usahaan dengan menggunakan ar us kas dengan per samaan
sebagai ber ikut:
Financi al deficit (FDi t ) = DIVi t + I it + ΔWi t – OCFit
Dimana:
DIVit = divi dend payment per usahaan i pada w aktu t
I it = net investment per usahaan i pada w aktu t
ΔWit
= change i n net wor king capital per usahaan i pada w aktu t
OCFi t = alir an kas oper asionalsetelah bunga dan pajak per usahaan i pada w aktu t
Dar i per samaan ter sebut diatas tanda negatif dar i per hitungan fi nancial defisit menunjukan kondisi
sur plus keuangan dan sebaliknya apabila tanda positif menunjukan kondisi defisit keuangan. Selai n dar i
target l ever age penelitian i ni juga untuk mengekplor asi heterogenitas speed of adjustment dar i l ever age
r ati o per usahaan ber dasarkan sudut pandang alir an kas ber sih per usahaan.Model penelitian speed of
adjustment ini menggunakan model Zhou, et. al (2016) sebagai ber ikut:
Li ,t - Li ,t -1= λ(TLi,t - Li,t -1) + ηi,t

Dimana L adalah l ever age r atio per usahaan, TL adalah target lever age r ati o. Koefisien λ menunjukan
est imasi dar i speed of adjustment ter hadap tar get leverage dan mer upakan ηer r or ter m . Namun
demikian model diatas masih mengandung masalahdasar yaitu adanya kor elasi antar a var iabel penjelas
(Li ,t-1)yang merupakan lag dar i var iabel dependen (Li,t ) dengan er r or ter m . Maka model di gunakan
menjadi sebagai ber ikut:
Li ,t = (1 – λ)Li ,t-1 + λβXi,t-1 + ηi ,t
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Model ini untuk melihat dynamic lever age par tial adjustment yang di estimasi menggunakan System
Gener alized Met hod of Moments (GMM).
Alir an kas ber sih yang diekstr ak dar i per samaan fi nanci al deficit digunakan untuk melihat apakah
deficit atau sur plus pada net cashflow per usahaan memiliki per bedaan tingkat penyesuaian tar get
l ever age. Var iabel dummy dibuat ber dasar kan kondisi dar i Byoun (2008) dimana sebagian besar
penyesuaian ter jadi ketika per usahaan memiliki hutang diatas tar get pada saat kondisi sur pl us net cash
flow dan ketika per usahaan memiliki hutang dibaw ah t ar get pada saat kondisi deficit net cash flow.
Ber dasar kan hal ter sebut maka nilai 1 digunakan sebagi notasi var iabel dummy saat per usahaan defisit
dengan posisi hutang ber ada dibaw ah tar get lever age sedangkan nilai 0 untuk kondisi diluar itu.
Teknik anali sis

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis dalam penelit ian ini adalah dengan penggunaan
model r egr esi dat a panel yang ter dapat dua subskri p di var iabel-var iabelnya sebagaimana ditunjukan
per samaan ber ikut ini:
y it = α + βXi t + ui t

Dimana i adalah dimensi cr oss section (i = 1,2,3,…,N) dan t adalah dimensi ti me ser ies (t = 1,2,3,…,T).
Sehi ngga N x T menunjukan banyaknya data panel, dengan:
y it = Var iabel r espon untuk individu ke-i pada w aktu ke-t
Xit = Var iabel eksplanat or i untuk individu ke-i pada w aktu ke-t
α = Inter cept model data panel r egr esi
β = Parameter model dat a panel r egr esi
u it = er r or model component

Ber dasar kan komponen er ror u it , model r egr esi data panel ter bagi menjadi dua, yaitu:
(1) Model r egr esi komponen er r or sear ah, dimana u i t = μi + νit
(2) Model r egr esi komponen er r or dua ar ah, dimana ui t = μi + λt + νi t

Dalam menentukan model estimasi mana yang akan digunakan untuk menetapkan tar get

l ever age, penelitian ini membandingkan hasil estimasi antar a model common effect ,model fi xed effect dan
model r andom effect . Menur ut Br ooks (2014) pemilihan hasil estimasi yang paling t epat ditetapkan

ber dasar kan hasil pengujian Chow test (F Test), Hausman Test dan Langrange Multiplier Test (LM Test).
Pada F t est apabila cr oss section F memiliki pr obabilitas dibaw ah 5% menunjukan fixed effect model
lebih baik dibandingkan common effect model . Pada Hausman test apabila cr oss section r andom memiliki
pr obabilitas dibaw ah 5% menunjukan fixed effect model lebih baik dibandi ngkan r andom effect model .
Pada Lagr ange Mult iplier test dipilih jika LM hitung melebihi nilai tabel chi squar ed maka model yang
dipilih adalah r andom effect model dan begitu pula sebaliknya apabila nilai LM hitung lebih kecil dar i
tabel chi squar ed maka model yang dipilih adalah common effect model .
Untuk menganalisis data panel dinamis digunakan per samaan sebagai ber ikut:
y it = δ yit -1 + βXit + u it

dimana δmenunjukan skala atau besar an yang hanya memiliki ukur an dan tidak memiliki ar ah, dan y i t1 adalah var iabel penjelas yang mer upakan lag atas var iabel target lever age. Asumsi yang digunakan
bahw a mengikuti model r egr esi komponen er r or satu ar ah, dimana ui t = μi + νit menunjukan masalah
dar i dasar diikutser takannya lag var i abel dependen dalam var iabel penjelas. Kar ena y it mer upakan
fungsi dar i μi , diikuti dengan yi t-1 yang mer upakan fungsi dar i μi sehingga yi t-1pada sisi kanan per samaan
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ber kor elasi dengan er r or ter m . Oleh kar ena adanya masalah t er sebut, penaksir an data panel dinamis
apabila dilakukan dengan metode OLS maka akan menghasilkan nilai taksir an yang ber si fat bias dan
tidak konsisten.
Zhou et al., (2016) menjelaskan bahw a untuk mengat asi per masalah endogenitas t er sebut dapat
menggunakan pr osedur estimasi yang disebut dengan di ffer ence gener alized methods of moments (GMM)
yang dikembangkan oleh Ar ellano&Bond (1991) yang dikembangkan menjadi system gener alyzed
method of moments (GMM) oleh Blundell & Bond (1998).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Var iabel yang digunakan memiliki hubungan dengan total debt to book value of assets. Ber ikut adalah
deskr ipsi statistik dar i faktor -faktor kar akter istik per usahaan yang akan digunakan untuk menget ahui
pengar uh ter hadap target l ever age:
Tabel 1. Deskr ipsi Statistik
Sampel sektor properti,
real estate dan konstruksi
Variabel
Mean
LEV

0.15

Medi an

Std. Dev

0.15

0.12

PROF

0.06

0.06

0.05

SIZE

13.38

14.76

6.04

GROWTH

0.16

0.12

0.28

IND

0.15

0.15

0.03

TANG

0.23

0.19

0.17

INF

0.05

0.05

0.01

FD

-0.01

0.00

0.13

Jumlah obser vasi
Sumber : diolah (2019)

308

Per tama pengujian dilakukan ter hadap faktor -faktor atau var iabel yang ter indikasi menentukan target
leverage pada per usahaan-per usahaan di sektor pr oper ti, r eal estate dan konst ruksi yang li sting di BEI.
Ber ikut adalah hasil pengujian unt uk model mana yang lebih tepat.
1) Chow test (F test). Hasil olahan dengan eview s didapat bahw a fixed effect model member ikan
estimasi yang lebih baik.
2) Hausman test. Hasil olahan dengan eview s didapat bahw a r andom effect model member ikan
estimasi yang lebih baik.
3) LM t est. Ber dasar kan Chow test dan Hausman test sudah bisa diket ahui bahw a r andom effect model
mer upakan estimasi ter baik maka tidak dilakukan LM test.
Hasil estimasi target dengan model efek acak ( r andom effect model ) adalah sebagai ber ikut:
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Tabel 2. Estimasi target l ever age dengan r andom effect model

*,**,*** masing-masing mengi ndikasikan signifikansi pada 10%, 5% dan 1%
Berdasar kan t abel 3 secar a simultan l ag dar i var iabel independen menunjukan signifikansi 1% dimana
hasil ter sebut ar ah hubungan ant ar a masi ng-masing var iabel dengan var iabel tar get lever age sehingga
diketahui sebagai berikut:
1) Pengar uh pr ofit abilitas ter hadap tar get l ever age. Hasil penelitian menunjukan pr ofitabilit as
mempunyai hubungan negat if dengan tar get lever age sehingga bisa dikatakan per usahaanper usahaan ter sebut memiliki sumber pembiayaan sebagian besar bukan dar i hut ang.
2) Pengar uh var iabel ukur an per usahaan t er hadap t ar get lever age. Hasil pengujian menunjukan ar ah
hubungan posit if signifikan.
3) Pengar uh per tumbuhan ter hadap tar get l ever age. Hasil pengujian menunjukan ar ah hubungan
positif signifikan.
4) Pengar uh industr i ter hadap tar get lever age. Hasil pengujian menunjukan ar ah hubungan positif
signifikan.
5) Pengar uh tangi bility ter hadap target lever age. Hasil pengujian menunjukan ar ah hubungan positif
signifikan.
6) Pengar uh inflasi t er hadap t ar get lever age. Hasil pengujian menunjukan tidak ada signifikansi dan
ar ah yang negatif.
7) Pengar uh fi nanci al deficit t er hadap tar get l ever age. Hasil pengujian menunjukan ar ah hubungan
positif signifikan pada level 10%. Hasil ini sesuai dengan Fr ank & Goyal (2003).
Kedua adalah hasil analisis speed of adjust ment adalah sebagai ber ikut:
Berdasar kan hasil pengujian dapat diketahui bahwa pada per usahaan-per usahaan sektor
pr oper ti, real estate dan konstr uksi secar a keselur uhan ter dapat speed of adjustment ditemukan pada
t ingkat signifikansi 1% dengan tingkat penyesuaian lever age sebesar 0,3730 (1 – λ). Ber dasar kan
kondisi net cashflow dar i per usahaan, dapat kita ketahui bahw a per usahaan-per usahaan sektor proper ti
- r eal estate - konstr uksi memiliki t ingkat penyesuaian lebih cepat pada saat per usahaan dalam kondisi
sur plus keuangan sebesar 0,677 at au 1,5 tahun dibandingkan ketika per usahaan dalam kondisi defisit
keuangan sebesar 0,287 at au 3,3 tahun.
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Tabel 3. Estimasi speed of adjustment dengan GMM Model Panel data pr oper ti-r eal estate-konstr uksi

Sumber : data diolah (2019)
Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahw a pr ofitabilitas mempunyai hubungan negatif dengan tar get lever age
sehingga bisa dikatakan perusahaan-perusahaan ter sebut memiliki sumber pembiayaan sebagian besar
bukan dar i hutang. Hasil ini mendukung teor i pecking or der yaitu per usahaan menggunakan sumber
pembiayaan int er nal ter lebi h dahulu dan kemudian mencar i sumber pembiayaan ekster nal. Per usahaan
dengan pr ofitabilitas yang lebih tinggi akan lebih memilih pembiayaan inter nal dar i pada hutang dan
kar enanya hubungan negat if dihar apkan antar a pr ofit abilit as dan lever age.
Selanjutnya, ukur an per usahaan, per tumbuhan, dan t angi bility ter bukti memiliki hubungan positif
dan si gnifikan ter hadap target lever age. Selajan dengan tr ade-off theor y (TOT), ketika per usahaan
tumbuh dan ber kembang, mer eka biasanya lebih menguntungkan dan memiliki lebih banyak aset
ber w ujud yang dapat bert indak sebagai jaminan, ukur an dan per tumbuhan ini kemudian ber kontr ibusi
pada pengur angan biaya kebangkr utan ( Castr o et al., 2016). Dapat dinyatakan bahw a per tumbuhan dan
ukur an per usahaan pendor ong positif yang lebih kuat dar i tar get lever age, sementar a pr ofitabilit as
memiliki ar ah sebaliknya. Singkatnya, menur ut TOT, pajak, dan biaya kebangkr utan mendor ong
per usahaan yang lebih menguntungkan menuju lever age yang lebih besar ; biaya kebangkr utan yang
agak r endah melalui agunan mendor ong per usahaan dengan pr opor si aset ber w ujud yang tinggi
ter hadap r asio lever age tar get yang tinggi; dan pr obabilit as kebangkrut an yang lebih r endah melalui
diver sifikasi yang lebi h tinggi mendor ong per usahaan besar menuju r asio leverage yang lebih tinggi
(Castr o et al., 2016).
Inflasi dalam studi ini secar a statistik tidak ter bukti ber pengar uh signifika ter hadap t ar get
lever age. Hasil ini mengindikasikan bahw a fakt or ekonomi makr o yang diuji mel alui inflasi tidak
menjadi penentu peningkatan atau penur unan modal per usahaan. Dengan kata lai n, tingkat inflasi tidak
menjadi faktor yang menjadi per hati an ket ika manajemen menentukan pilihan pembiayaan, khususnya
di sektor pr oper ti - r eal estate – konstr uksi di Indonesia. Sebaliknya, fi nancial defi ci t menunjukan ar ah
hubungan positif signifikan pada level 10%. Hasil ini sesuai dengan Fr ank & Goyal (2003) dan Byoun
(2008) menunjukkan bahw a banyak penyesuaian ter jadi ketika per usahaan memiliki utang di atas
tar get dengan sur plus keuangan at au ketika mer eka memiliki ut ang di baw ah tar get dengan defisit
keuangan.
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KESIMPULAN
Kesimpulan
Dynamic capit al str uct ur e mer upakan topik penelitian yang kini ber kembang dimana sebelumnya adalah
static capi tal str uctur e, maka pengaruh kar akter istik perusahaan t er hadap tar get l ever age di lengkapi
dengan analisis speed of adj ustment -nya. Dar i hasil analisis dapat disimpulkan bahw a: per tama, faktor

yang secar a signifikan member ikan ber pengar uh ter hadap tar get lever age per usahaan – per usahaan di
sektor pr oper ti - r eal estate – konstr uksi adalah ti ngkat pr ofitabilitas per usahaan, ber ikutnya adalah
ukur an per usahaan, industr i (r asio industr i), tangibi lity dan defisit at au sur plus keuangan per usahaan.
Sementar a faktor pert umbuhan per usahaan dan inflasi tidak mempengar uhi tar get lever age. Kedua,
per usahaan – per usahaan di sektor pr oper ti - r eal estate – konstr uksi menunjukan tingkat speed of
adjust ment yang lebih cepat saat kondisi surplus keuangan. Pola estimasi speed of adjustment sesuai
dengan penelitian Byoun (2008) dimana per usahaan – per usahaan di Indonesia melakukan penyesuaian
ketika per usahaan memiliki tingkat hutang di atas tar get leverage dengan kondisi sur pl us net cash fl ow .
Impli kasi
Implikasi penelit ian i ni secar a teor itis t entang str uktur modal ada dua. Per tama, peneliti an ini
menunjukkan bahw a untuk per usahaan yang sektor pr oper ti - r eal estate – konstr uksi di Indonesia,

faktor penentu str uktur modal ser ta kecepatan penyesuaian ke level tar get ber gantung pada tingkat
pr ofitabilitas per usahaan, ukur an per usahaan, industr i (r asio industr i), tangibili ty dan defisit atau
sur plus keuangan per usahaan. Faktor-faktor ini dapat dijadikan r efer ensi bagi investor untuk
mempelajar i per ilaku pengambilan keputusan pendanaan di tiga sektor yang diteliti.
Keter batasan Peneliti an
Penelit ian ini memiliki beber apa keter batasan, terutama dar i sisi ukuran sampel. Oleh kar enanya, r iset
ber ikutnya disar ankan unt uk memper luas ar ea studi ke sektor -sektor lainnya selain pr oper ti - r eal
estate – konstr uksi di Indonesia sehingga hasilnya lebih dapat digener alisasi. Keter batasan kedua, studi

ini tidak memperhatikan siklus hidup dar i per usahaan yang diobser vasi (seper ti yang dilakukan oleh
Cast ro et al., 2016). Penelitian mendat ang disarankan unt uk mengklasifikasi per usahaan ke dalam
tahapan siklus hidup yang ber beda menentukan int er pr etasi hasil yang diper oleh mengenai faktor faktor yang mendor ong t ar get str uktur modal dan kecepatan penyesuaian.
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