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ABSTRAK
Struktur modal merupakan perbandingan penggunaan modal sendiri dan
penggunaan hutang sehingga menghasilkan struktur modal yang optimal. Struktur
modal merupakan salah satu masalah yang banyak menarik peneliti di bidang
keuangan. Masalah struktur modal merupakan masalah yang penting bagi
perusahaan, karena baik buruknya struktur modal perusahaan akan berpengaruh
langsung terhadap kondisi keuangannya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti
faktor – faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan manufaktur yang
terdaftar di BEI periode tahun 2009 - 2013. Variabel – variabel yang diteliti antara
lain profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, struktur aktiva, dan pertumbuhan
aset. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk laporan
keuangan yang didapat dari IDX. Teknik pengambilan sampel menggunakan
purposive sampling dan didapat jumlah sampel sebanyak 30 perusahaan dari 121
perusahaan yang terdaftar di BEI. Analisis data yang digunakan adalah regresi
data panel yang didahului dengan uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis dilakukan
dengan menggunakan uji F dan uij t.
Hasil regresi menunjukkan secara simultan profitabilitas, likuiditas,
ukuran perusahaan, struktur aktiva, dan pertumbuhan aset mempengarui struktur
modal. Sedangkan secara parsial profitabilias, likuiditas, dan struktur aktiva yang
berpengaruh terhadap struktur modal. Besarnya koefisien determinasi 42,68%
yang berarti profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, struktur aktiva dan
pertumbuhn aset dapat menjelaskan struktur modal sebesar 42,68%, sedangkan
sebesar 57,32% dijelaskan oleh variabel lain.
Keyword: Struktur modal, profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, struktur
aktiva, pertumbuhan aset.
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ABSTRACT
Capital structure is equalization between equity and debt will be can
produce an optimal capital structure. Capital structure is one of issue that
interesting a lot researchers in yhe field of finance. issue of capital structure is
important for every company, because good or bad company capital structure will
have direcly effect on financial condition. This study aims to research factors that
influence capital structure manufacture company which listed in BEI period
2009–2013. Variabels studied is profitability, likuidity, firm size, aktiva structure,
and aset growth. Population in this research is listed manufacture company in
BEI for years 2009 until 2013. The sampel define used purposive sampling and
find 30 company from 105 manufacture company. Data analysis using regression
data panel with classical assumption test the first time. Hipotesis test used t test
and F test.
The results of regression indicated for simultatily profitability, likuidity,
firm size, aktiva structure, and asset growth are influencial to capital structure. A
while for partially profitability, likuidity, and aktiva structure influencial negative
significant to capilat structure. The magnitude coefficient of determination is
equal to 42,68%.
Keyword: Capital structure, profitability, likuidity, firm size, aktiva structure,
asset growth.
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