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ABSTRAK 

Clara Sintya Amelisa. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan 

Modal Sendiri. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.2017. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh return on asset, debt to equity 

ratio, retention rate dan tax rate terhadap pertumbuhan modal sendiri. Variabel 

dependen yang digunakan adalah pertumbuhan modal sendiri yang diukur dengan 

cara modal sendiri tahun berjalan dikurangkan dengan modal sendiri tahun 

sebelumnya dibagi dengan modal sendiri tahun sebelumnya. Sementara itu 

variabel independen return on asset diukur laba setelah pajak dibagi dengan total 

aset; debt to equity ratio diukur dengan total hutang dibagi dengan total ekuitas; 

retention rate diukur dengan cara selisih laba ditahan periode berjalan dikurang 

laba ditahan tahun sebelumnya dibagi dengan laba setelah pajak; tax rate diukur 

dengan beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder dengan populasi seluruh perusahaan sektor pertanian 

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2015. Sampel yang dipilih berdasarkan 

puposive sampling dan diperoleh 5 perusahaan. Penelitian menggunakan analisisi 

regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dengan bantuan SPSS 20. Hasil 

analisis membuktikan bahwa return on asset, debt to equity ratio, dan retention 

rate, berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan modal sendiri. 

sementara tax rate tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan modal 

sendiri. 

 

Kata kunci: return on asset, debt to equity ratio, retention rate, dan tax rate.   
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ABSTRACT 

Clara Sintya Amelisa. Determinants of equity growth. Faculty of Economy. State 

University of Jakarta .2017. 

 

The study aimed to examined the effect of return on asset, debt to equity ratio, 

retention rate, and tax rate on equity growth. The dependent variable that used is 

equity growth that measured with chage of equity growth in this period minus 

equity growth in the past period division equity growth in the past period. 

Meanwhile, for the independent variable return on asset measured by ratio 

between earning after tax and total asset; debt to equity ratio measured by ratio 

between total liability and total equity; retention rate ratio measured by ratio 

between change retained earnings in this period minus retained earnings in the 

past period and earnings after tax; tax rate is measured ratio between by tax and 

earning before tax. This uses secondary data population of agriculture companies 

and listed in Indonesia Stock Exchange during 2010-2015. Samples selected 

based on purposive sampling and acquired 21 companies. This uses multiple 

linear regression analysis for test the hypotesis with help SPSS 20. The result of 

analysis conducted proven that return on asset, debt to equity ratio, retention rate 

have positive significant effect on equity growth. Meanwhile, tax rate has no 

significant effect on equity growth.      

 

 

Keywords: return on asset, debt to equity ratio, retention rate, and tax rate.   
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Jangan menyerah (Anonim) 

Jangan putus asa (Anonim) 

 

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 

sesudah kesulitan ada kemudahan” 

(Qs. Al Insyirah : 5-6) 

 

 

 

 

Sebuah persembahan  ini kubuat untuk seluruh keluargaku tercinta 
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