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ABSTRAK 

 Pamungkas Adi Nugroho, 2013; Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan 
Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal. Dosen Pembimbing I ; Tresno Eka 
Jaya, SE, M.Akt., Dosen Pembimbing II ; Marsellisa Nindito, SE, Akt, M.Sc. 

 Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, 
dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal studi empiris pada perusahaan 
sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 
periode 2009 sampai 2011. 
 Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria 
(1) Perusahaan yang termasuk dalam kelompok Industri Dasar & Kimia yang 
terdaftar di BEI tahun 2009-2011; (2) Perusahaan yang menyediakan laporan 
keuangan tahunan selama tahun 2009-2011; dan (3) Perusahaan yang memiliki 
nilai DER kurang dari 1. Data  diperoleh berdasarkan publikasi Indonesia Capital 

Market Directory 2011 dan website BEI (www.idx.co.id). Diperoleh jumlah 
sampel sebanyak 20 perusahaan. 
 Selama periode pengamatan menunjukkan bahwa data penelitian 
berdistribusi normal, dengan 60 sampel. Berdasarkan hasil penelitian tidak 
ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik, hal ini menunjukkan 
bahwa data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model 
persamaan regresi linier berganda. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa data 
Likuiditas dan Profitabilitas secara parsial signifikan terhadap Struktur Modal 
perusahaan industri dasar & kimia, namun variabel Ukuran Perusahaan 
menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Sementara secara bersama-sama 
(Likuiditas, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan) terbukti signifikan 
berpengaruh terhadap Struktur Modal perusahaan. 

Kata kunci : Struktur Modal, Likuiditas, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan. 
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ABSTRACT 

Pamungkas Adi Nugroho, 2013; The Influence Liquidity, Profitability, and Firm 

Size to Capital Structure. Adviser I ; Tresno Eka Jaya, SE, M.Akt., Adviser II ; 

Marsellisa Nindito, SE, Akt, M.Sc. 

 This research is performed in order to test the influence of the financial 

performance such as Liquidity, Profitability, and Firm Size toward Capital 

Structure empirical study of basic and chemical industry sectors company listed 

in Indonesia Stock Exchange during period 2009-2011. 

 The sample used in this research was purposive sampling with criteria as (1) 

Companies included in the Basic Industry and Chemicals listed on the Stock 

Exchange in 2009-2011, (2) Company providing annual financial statement 

during year 2009-2011, and (3) The company which has a value of less than 1 

DER. Data that needed in this research from Indonesian Capital Market 

Directory 2011 and IDX website (www.idx.co.id) total sample was acquired 20. 

 During 2009-2011 period variable and data research was normal distributed 

from 60 samples. Based on the result of this research, classic assumption 

deviation has not founded this indicate that the available data has fulfill the 

condition to use multi linier regression model. Empirical evidence show as 

Liquidity and Profitability to have influence toward the company's capital 

structure basic and chemical industry, but Size Firm have not influence toward 

capital structure. While, three independent variable (Liquidity, Profitability, and 

Firm Size) to have influence toward company's capital structure. 

Keyword : Capital Structure, Liquidity, Profitability, and Firm Size
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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

 Alhamdulilah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

melaksanakan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, 

Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal Perusahaan Studi 

Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011” ini sesuai dengan ketentuan dan waktu 

yang telah ditetapkan. Salawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi 

Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. 

 Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan akademis bagi 

setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan 

yang sangat berarti dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis 

dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada 

Bapak Tresno Eka Jaya selaku Pembimbing I dan Ibu Marsellisa Nindito selaku 

Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran dengan sabar 

mendengarkan keluh kesah penulis selama melakukan penulisan skripsi ini. 

 Selama proses penulisan ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai 

pihak baik secara moril maupun materi. Pada kesempatan ini juga penulis ingin 

mengucapkan terima kasih dari hati yang tulus kepada: 
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 1.  Ibu Dra. Nurahma Hajat, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

 2.  Bapak Drs. Dedi Purwana, ES, M.Bus., selaku Pembantu Dekan 1 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 3.  M. Yasser Arafat, SE, Akt., M.M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 4.  Ibu Marsellisa Nindito, SE, Akt., M.Sc., selaku Ketua Program Studi S1 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta serta Dosen 

Pembimbing 2 yang senantiasa memberikan bimbingan dan saran yang 

membangun dalam penyusunan skripsi ini. 

 5. Bapak Tresno Eka Jaya, SE, M.Akt., selaku Dosen Pembimbing 1 yang 

dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, saran dan kritik 

yang membangun untuk penyusunan skripsi ini. 

 6. Ibu Dian Citra Aruna, SE, M.Si. (Alm), terima kasih untuk ilmu, 

semangat, dan bimbingan yang telah diberikan selama hidupnya. 

 7. Seluruh dosen pengajar dan karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 

 8. Bapak dan ibu ku tercinta yang selalu memberikan kasih saying tulus 

kepadaku, semangat, perhatian yang luar biasa, kekuatan, kesabaran, 

dukungan baik moral maupun materil, serta senantiasa mendoakanku 

sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu dan tak henti-

hentinya selalu mendoakanku kelak menjadi sukses dunia dan akhirat. 



�

�����

�

 9. Mas Didit, Mba Vita, Mas Koko, dan Mas Hanung yang selalu 

memberikan semangat, kekuatan, doa, dan perhatian yang luar biasa 

dalam hidupku. 

 10. Nuraini yang tidak pernah lelah memberi semangat dan menemani 

penulis selama ini. 

 11. Teman-teman S1 Akuntansi 2008 Non-Reg yang telah menjadi bagian 

dalam hidupku, terima kasih atas suka, duka, dan kekompakan selama 

ini. 

 12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. 

 Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan 

penyusunan ini. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan 

saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhirnya penulis berharap 

semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak. 
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Pamungkas Adi Nugroho 


