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ABSTRAK 

 
Gus irfan, 2013; Pengaruh Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan Dan 

Profitabilitas (ROI)  Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaa Pertambangan 
Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara struktur aktiva 
terhadap struktur modal, pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal, 
pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal dan pengaruh secara 
simultan antara struktur aktiva, ukuran perusahaan, profitabilitas (ROI) terhadap 
struktur modal pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Data dalam penelitian ini diambil dari perusahaan-perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama dua tahun untuk periode 2009 
sampai 2010. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel 
untuk penelitian ini terdiri dari 30 perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah 
ditetapkan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode analisis statistik dengan menggunakan program Statistical Product and 
Service Solution (SPSS) dengan pendekatan regresi linier berganda. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa : Terdapat pengaruh dari struktur aktiva 
terhadap struktur modal. Berdasarkan hasil pengujian, secara keseluruhan 
diperoleh koefisien regresi dari  struktur aktiva yang menunjukkan tanda negatif. 
Ini berarti peningkatan struktur aktiva akan mendorong penurunan pada struktur 
modal. Begitu pula sebaliknya, penurunan pada struktur aktiva akan mendorong 
pada kenaikan dalam struktur modal. Profitabilitas yang dinyatakan dalam ROA 
memiliki koefisien negatif yang berarti semakin meningkat rasio profitabilitas 
maka akan semakin menurun struktur modal perusahaan, dan tidak terdapat 
pengaruh size perusahaan terhadap pergerakan struktur modal 
 
Kata kunci : Struktur Modal, Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan Profitabilitas 
(ROI). 
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ABSTRACT 

Gus irfan, 2013; Effect of Structure Assets, Company Size and Profitability 
(ROI) To Capital Structure Of The Mining Company Registered In Indonesia 
Stock Exchange (IDX) 

 

This study aimed to determine the effect of the asset structure of the capital 
structure, the influence of profitability on capital structure, the effect of firm size 
on capital structure and simultaneously influence the asset structure, company 
size, profitability (ROI) of the capital structure in the mining company listed on 
the Stock Indonesia Stock Exchange (BEI). The data in this study were drawn 
from companies listed on the Indonesia Stock Exchange for two years for the 
period 2009 to 2010. This study used purposive sampling method. The sample for 
this study consisted of 30 companies that meet established criteria. Data analysis 
method used in this research is a method of statistical analysis using the program 
Statistical Product and Service Solutions (SPSS) with a linear regression 
approach. The results of this study show that: There is the influence of the 
structure of assets to capital structure. Based on the test results, the overall 
regression coefficient obtained from the asset structure shows a negative sign. 
This means an increase in asset structure will lead to a reduction in the capital 
structure. Vice versa, a decrease in the asset structure will drive the increase in the 
capital structure. Profitability expressed in ROA has a negative coefficient, which 
means increased profitability ratios will decrease the company's capital structure, 
and there is no effect of firm size on the movement of capital structure. 
 
Keywords: Capital Structure, Asset Structure, Size Company Profitability 
(ROI) 
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