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ABSTRAK 

 

Rini, 2012 ; Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Capital Structure Pada 
Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008 – 
2010. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 

Struktur modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal sendiri dengan 
penggunaan utang, yang berarti berapa besar modal sendiri dan berapa besar utang 
yang akan digunakan, sehingga dapat menghasilkan struktur modal yang optimal. 
Mengingat banyaknya faktor yang berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan 
maka penelitian ini akan meneliti pengaruh struktur aset, pertumbuhan penjualan, 
ukuran perusahaan, profitabilitas, kebijakan dividen, dan likuiditas terhadap struktur 
modal perusahaan non keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menguji pengaruh antara struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, 
profitabilitas, kebijakan dividen, dan likuiditas terhadap struktur modal pada 
perusahaan non keuangan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2008 sampai 
dengan 2010. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 31 perusahaan non 
keuangan, dimana metode yang digunakan adalah purposive sampling yaitu suatu 
metode pengambilan sampel yang mengambil obyek dengan kriteria tertentu. 
Banyaknya sampel yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan 
sebanyak 31 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
dengan menggunakan metode pooled data sehingga sampel penelitian diperoleh 
sebanyak 93 data observasi. Analisis data menggunakan alat analisis uji regresi 
berganda pada tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan 
bahwa secara simultan struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, 
profitabilitas, kebijakan dividen, dan likuiditas mempengaruhi struktur modal. 
Sedangkan secara parsial variabel yang berpengaruh terhadap struktur modal adalah 
struktur aset dan likuiditas sedangkan variabel pertumbuhan penjualan, ukuran 
perusahaan, profitabilitas, dan kebijakan dividen secara parsial tidak mempengaruhi 
struktur modal. 

 

Kata kunci : struktur modal, struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran 
perusahaan, profitabilitas, kebijakan dividen, dan likuiditas.  
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ABSTRACT 

 

Rini, 2012 ;The Factors Influenced Capital Structure of Non Financial 
Company Listed in Indonesia Strock Exchange During Period 2008-2010. Thesis. 
Department of Accounting Faculty of Economics, State University of Jakarta. 

 

Capital structure is an equalization beetwen the use of own capital and the use of 
loan, it means how much the own capital and how much the loan that will be used 
can produce an optimal capital structure. Considering the amount of influencial 
factors to asset structure, sales growth, firm size, profitability, dividend policy, and 
liquidity to capital struture of non financial company. The aim of this research is to 
know and to evaluate the influence between the asset structure, sales growth, firm 
size, profitability, dividend policy, and liquidity of non financial company capital 
struture in which listed in Indonesian Stock Exchange during period 2008-2010. 
Thirty one non financial company are used as the sample of this research. The 
method of the research is purposive sampling which devine as a sample of taking 
method which take an object by certain criteria. The amount of sample which require 
to the criteria are 31 non financial company in Indonesian Stock Exchange by using 
pooled data method then resulting 93 observation data. Data analysis use linier 
regression analysis at a significance level of 5%. Result of data analysis or 
regression result showed that simultatily the asset structure, sales growth, firm size, 
profitability, dividend policy, and liquidity are influencial to capital structure. 
Parcially, the influencial variabel to capital structure are asset structure and 
liquidity where as the variable of sales growth, firm size, profitability, and dividend 
policy are not influential to capital structure. 

 

Keyword : Capital Structure, asset structure, sales growth, firm size, profitability, 
dividend policy, and liquidity.  
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