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ABSTRAK 

 

Tika Prapti Aryanti, 2013; Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan aset dan 
Dividend Payout Ratio terhadap Struktur Modal. 
Pembimbing: (I) Choirul Anwar, SE, Akt, MBA, MAFIS ; (II) Ratna Anggraini 
ZR, SE, Akt,M.Si. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Profitabilitas, 
pertumbuhan aset dan dividend payout ratio terhadap struktur modal melalui tes 
secara simultan dan parsial. Dengan adanya profitabilitas yang baik perusahaan 
diharapkan dapat mengambil keputusan mengenai struktur modal yang baik. 
Pertumbuhan aset perusahaan dan dividend payout ratio juga diharapkan mampu 
mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan mengenai struktur 
modalnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan tahunan 
perusahaan. Sampel yang digunakan sebanyak 72 perusahaan keuangan yang 
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2011. Penelitian ini 
menggunakan metode regresi berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat 
signifikansi 5%. 
 Hasil penelitian pada signifikansi 5% menunjukkan: 1) profitabilitas 
memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0.000; 2) pertumbuhan aset tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap struktur modal dengan tingkat signifikansi sebesar 0.346; 3) 
dividend payout ratio memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap struktur 
modal dengan tingkat signifikansi sebesar 0.043; 4) profitabilitas, pertumbuhan 
aset dan dividend payout ratio secara simultan memiliki pengaruh terhadap 
struktur modal dengan tingkat signifikansi 0.000. Variabel independen yang 
diajukan pada penelitian ini (profitabilitas, pertumbuhan aset dan dividend 
payout ratio) mampu menjelaskan variabel dependen yaitu struktur modal 
sebesar 21%. 
 
Kata kunci: profitabilitas, pertumbuhan aset, dividend payout ratio, struktur 
modal.  
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ABSTRACT 

 

Tika Prapti Aryanti, 2013; The Influence of Profitability, Growth of Assets, and 
Dividend Payout Ratio on Capital Structure.  
Advisors: (I) Choirul Anwar, SE, Akt, MBA, MAFIS ; (II) Ratna Anggraini ZR, 
SE, Akt,M.Si. 

 This research aims to examine the influence of Profitability, Growth of 
Assets, and Dividend Payout Ratio on Capital Structure through simultaneously 
and partial test. With the good of profitability, the company is expected to decided 
about their capital structure. Growth of assets and Dividend payout Ratio is 
expected to influence decision about capital structure on a company. This 
research using secondary data, by using the annual report. Samples of this 
research consist of 72 annual reports of financial company and listed in Bursa 
Efek Indonesia during the period of 2009-2011. This research uses multiple 
regression method to test the hypothesis at 5% significance. 
 Result from the model shows that in 5% significance: 1) profitability have 
negative significant influence to capital structure with level of significance 0.000; 
2) growth of assets have no significant influence to capital structure with the level 
of significance 0.346; 3) dividend payout ratio have negative significant influence 
to capital structure with level of significant 0.043; 4) profitability, growth of 
assets and dividend payout ratio have simultaneously significant influence to 
capital structure with level of significant 0.000. Independent variable proposed in 
this research (profitability, growth of assets and dividend payout ratio) can be 
explained by dependent variable that capital structure by 21%. 
 
Keywords: profitability, growth of assets, dividend payout ratio, capital structure.  
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