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ABSTRAK 

 

 
Dwi Yunita Sari, 2015: Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Risiko Bisnis, dan 

Struktur Aktiva Terhadap Struktur Modal (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013) 

 

Pembimbing: (I) Ratna Anggraini, SE, Akt., M.Si, CA; (II) Indra Pahala, SE, 

M.Si. 

 

       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan penjualan, 

risiko bisnis, dan struktur aktiva terhadap struktur modal pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan perusahaan 

yang telah diaudit. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling dan 

didapatkan jumlah sampel sebanyak 69 perusahaan yang telah memenuhi kriteria 

yang ditetapkan peneliti. Penelitian ini menggunakan model Fixed Effect Model 

(FEM) pada metode analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis pada 

tingkat signifikansi sebesar 5%. 

       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh 

positif signifikan terhadap struktur modal dimana nilai thitung > ttabel yaitu 2,1759 > 

1,9719. Risiko bisnis tidak berpengaruh terhadap struktur modal dimana nilai –t 

hitung> -ttabel yaitu -0,1043>-1,9719. Struktur aktiva juga tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal dimana nilai –t hitung> -ttabel yaitu -1,4885>-1,9719.  

       Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan 

bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap struktur modal. Sementara 

risiko bisnis dan struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

 

 

 

 

 

 

Kata kunci: pertumbuhan penjualan, risiko bisnis, struktur aktiva, dan struktur 

modal. 
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ABSTRACT 

 

 
Dwi Yunita Sari, 2015: The Influence of Sales Growth, Business Risk, and Asset 

Structure Towards Capital Structure (Empirical Studies on Manufacturing 

Industry in Indonesia Stock Exchange 2011-2013) 

 

Advisors:  (I) Ratna Anggraini, SE, Akt., M.Si, CA; (II) Indra Pahala, SE, M.Si. 

 

       This research aims at examining the influence of sales growth, business risk, 

and asset structure toward capital structure on manufacturing industry in 

Indonesia Stock Exchange 2011-2013. This research uses secondary data which is 

the audited financial report of the company. The sample used is based on 

purposive sampling which are 69 companies qualified in this research. This 

research uses Fixed Effect Model (FEM) on multiple linear regression analyses 

method to examine the hypothesis in the level of significance 5%. 

       The result showed that sales growth significant positive effect on capital 

structure and the value  thitung > ttabel (2,1759 > 1,9719). Business risk no 

significant effect on capital structure and the value –thitung> -ttabel ( -0,1043>-

1,9719). Asset structure also has no significant effect on capital structure and the 

value –thitung> -ttabel (-1,4885>-1,9719) 

        From the analysis performed in this research, it can be concluded that sales 

growth have significant effect to capital structure. While business risk and asset 

structure has no effect to capital structure 
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KATA PENGANTAR 
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“Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Risiko Bisnis, dan Struktur Aktiva Terhadap 

Struktur Modal (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)” tepat pada waktunya. Penyusunan 

skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Tujuan 

dari skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan, risiko 

bisnis, dan struktur aktiva terhadap struktur modal. 

      Penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang turut membantu dan 

mendukung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, 

dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Alah SWT yang telah memberikan umur panjang, kesehatan, kemudahan, 

perlindungan, dan pertolongan kepada peneliti. 

2. Ibu dan Bapak tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun 

materiil, doa, perhatian, semangat, dan kasih sayang yang tiada hentinya. 
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membahagiakan Ibu dan Bapak. 
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