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ABSTRAK 

Mufidah. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur 

Modal. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2017. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan risiko bisnis 

terhadap struktur modal.  

 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi seluruh perusahaan 

properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-

2015. Sampel yang dipilih berdasarkan purposive sampling dan diperoleh 30 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk 

menguji hipotesis dengan bantuan SPSS 21.  

 

Hasil analisis membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan 

terhadap struktur modal. Sementara itu, profitabilitas dan risiko bisnis tidak 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Pengaruh dan hubungan dari 

variabel diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda. 

 

 

Kata kunci:profitabilitas, likuiditas, dan risiko bisnis, struktur modal. 
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ABSTRACT 

Mufidah. The influence of profitability, liquidity, and business risk on capital 

structure. Faculty of Economy.State University of Jakarta. 2017. This study aims 

to examine the effect of profitability, liquidity, and business risk on capital 

structure. The dependent variable used is the capital structure measured by the 

debt to equity ratio. 

 

This study uses secondary data with population of all property and real estate 

firms listed on Indonesia Stock Exchange in 2013-2015. Selected sample based on 

purposive sampling and obtained 30 companies. The study used multiple lineae 

regression analysis to test the hypothesis with the help of spss 21.  

The result of the analysis prove that liquidity has significant negative effect on 

capital structure. Meanwhile, profitability and business risk have no a significant 

effect on capital structure. This influence and relationship of the variables were 

tested by using multiple regression analysis. 

 

 

Keywords:profitability, liquidity, business risk, capital structure. 
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