
 

 

PENGARUH PROFITABILITAS, AKTIVITAS, LIKUIDITAS, 

STRUKTUR AKTIVA, DAN UKURAN PERUSAHAAN 

TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA                

EFEK INDONESIA TAHUN 2018 

 

SKRIPSI 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar 

Sarjana Akuntansi 

 

Peminatan: 

Akuntansi Keuangan 

 

Diajukan oleh: 

WAHYU TRIYANI 

NIM. 1622100064 

 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA 

KLATEN 

2020 



 

 

ii 

 

 



 

 

iii 

 

 
 



 

 

iv 

 

 

   



 

 

v 

 

HALAMAN MOTTO 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu  

telah selesai (dari suatu urusan) kerjakankanlah dengan  

sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” 

(Q.S Al-Insyiroh: 6-7) 

 

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik,  

maka ia akan memanfaatkanmu.” 

(HR. Muslim) 

 

“Dia yang pergi untuk mencari ilmu pengetahuan, dianggap sedang berjuang  

di jalan Allah sampai dia kembali.” 

(HR.  Tirmidzi) 

 

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” 

Hidup ini seperti mengendarai sepeda. Agar tetap seimbang, 

kau harus tetap bergerak. 

(Albert Einsten) 

 

“Ada sesuatu yang tidak bisa kau lihat, kecuali kau mengubah  

sudut pandangmu.” 

(Trafalgar D. Water Law) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vi 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Karya sederhana ini saya persembahkan kepada yang 

terkasih berikut ini. 

1. Kedua orangtua saya, Bapak Sukiman dan Ibu Suminah yang senantiasa 

mendoakan, memberikan ridho, nasihat, bimbingan, motivasi, dan yang selalu 

memberikan kasih sayang serta menguatkan saya, terimakasih atas semuanya. 

2. Keluarga besar saya yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan 

baik materi maupun non materi. 

3. Teman baikku. Fitriyana, Aulia, Ariska, Nindita, Linda, Putri, Purwanti, 

Yohana, Erliana, dan Vivi terimakasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, 

tempat berbagi dikala senang maupun susah. Semoga kita menjadi orang-orang 

yang sukses dikemudian hari. 

4. Teman-teman dirumah yang menjadi teman dari kecilku hingga saat ini, yang 

sudah memberikan semangat dan dukungan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

5. Untuk jodoh saya yang seharusnya saya tulis namanya dilembar ini, 

berbahagialah selalu dan jaga dirimu, biar saya tulis namamu di buku nikah 

kita saja nanti. 

6. Teman-teman seperjuangan, Akuntansi 2016 terimakasih atas kerjasama dan 

semua kenangan yang telah kita ukir bersama di kampus tercinta. Semoga 

pertemanan dan kekeluargaan ini akan tetap terjalin selamanya. 

7. Almamater tercinta, Universitas Widya Dharma Klaten. 



 

 

vii 

 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan 

rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Aktivitas, Likuiditas, Struktur Aktiva, dan 

Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018”. 

Adapun maksud disusunnya skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten. Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena 

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, baik secara 

teoritis maupun praktis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis 

harapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun 

demi kesempurnaan skripsi ini. 

Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, 

bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan 

ini penulis menyampaikan ucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Triyono, M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Dharma 

Klaten. 

2. Bapak Dr. Sutrisno Badri, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widya Dharma Klaten. 



 

 

viii 

 

3. Bapak Agung Nugroho Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA., selaku Ketua 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma 

Klaten dan dosen pembimbing I. 

4. Ibu Susyanti, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing II yang telah sabar dan 

penuh perhatian dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses 

penyusunan skripsi. 

5. Segenap Bapak/Ibu dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widya Dharma Klaten. 

6. Kedua orangtua Bapak Sukiman dan Ibu Suminah yang telah memberikan 

doa, perhatian, semangat, dan dukungan baik secara moral maupun material 

yang tak ternilai. 

7. Segenap keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan, dan 

semangat. 

8. Teman baikku. Fitriyana, Aulia, Ariska, Nindita, Linda, Putri, Purwanti, 

Yohana, Erliana, dan Vivi serta sahabat tercinta Rika Rustianingsih. 

9. Teman-teman seperjuangan, Akuntansi 2016 Universitas Widya Dharma 

Klaten. 

10. Teman-teman Ospek Unwidha 2016 Kelompok 5 Gotong Royong. 

11. Teman-teman KKN Desa Banyuaeng tahun 2019. 

12. Teman-teman UKM Olahraga Universitas Widya Dharma Klaten. 

13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah 

berpartisipasi dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

 



 

 

ix 

 

Semoga kebaikan yang telah diberikan semua pihak dapat menjadi amal 

ibadah yang senantiasa mendapat balasan dan kebaikan berlipat dari Allah SWT. 

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan 

skripsi ini banyak kekurangan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 

Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Klaten,      Juni 2020 

       Penulis 

 

       Wahyu Triyani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

x 

 

 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................ ii 

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ iii 

SURAT PERNYATAAN....................................................................................... iv 

HALAMAN MOTTO ............................................................................................. v 

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................ vi 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................... x 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xii 

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xiv 

ABSTRAK ............................................................................................................ xv 

ABSTRACT ........................................................................................................... xvi 

BAB I ...................................................................................................................... 1 

PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 

A. Latar Belakang Masalah ............................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 7 

C. Tujuan Penelitian ......................................................................................... 8 

D. Manfaat Penelitian ....................................................................................... 9 

BAB II ................................................................................................................... 10 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS ......................................................... 10 

A. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis .......................................... 10 

1. Struktur Modal ....................................................................................... 10 

2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Struktur Modal .................................. 13 

3. Pengaruh Aktivitas Terhadap Struktur Modal ........................................ 16 

4. Pengaruh Likuiditas Terhadap Struktur Modal ...................................... 18 

5. Pengaruh Struktur Aktiva Terhadap Struktur Modal ............................. 21 

6. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal ....................... 23 

B. Model Penelitian ........................................................................................ 26 

BAB III ................................................................................................................. 27 

METODE PENELITIAN ...................................................................................... 27 

 



 

 

xi 

 

A. Populasi dan Sampel .................................................................................. 27 

B. Data dan Sumber Data ............................................................................... 27 

C. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 28 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian ........................ 29 

E. Metode Analisis Data ................................................................................. 32 

BAB IV ................................................................................................................. 37 

HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................................. 37 

A. Deskriptif Objek Penelitian ........................................................................ 37 

B. Uji Statistik Deskriptif ............................................................................... 40 

C. Uji Asumsi Klasik ...................................................................................... 42 

1. Uji Normalitas ........................................................................................ 42 

2. Uji Multikolinearitas .............................................................................. 44 

3. Uji Heteroskedastisitas ........................................................................... 45 

D. Uji Regresi Linier Berganda ...................................................................... 46 

E. Uji Hipotesis .............................................................................................. 48 

1. Uji Hipotesis Simultan (Uji F) ............................................................... 48 

2. Uji Hipotesis Parsial (Uji t) .................................................................... 49 

3. Uji Koefisien Determinasi ...................................................................... 52 

F. Pembahasan ................................................................................................ 53 

1. Profitabilitas terhadap struktur modal .................................................... 53 

2. Aktivitas terhadap struktur modal .......................................................... 54 

3. Likuiditas terhadap struktur modal ......................................................... 55 

4. Struktur aktiva terhadap struktur modal ................................................. 56 

5. Ukuran perusahaan terhadap struktur modal .......................................... 57 

BAB V ................................................................................................................... 58 

SIMPULAN DAN SARAN .................................................................................. 58 

A. Simpulan .................................................................................................... 58 

B. Saran ........................................................................................................... 60 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 61 

LAMPIRAN 

 

 



 

 

xii 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Model Penelitian ............................................................................... 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiii 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 4.1 Tabel Pemilihan Sampel Penelitian ...................................................... 37 

Tabel 4.2 Daftar Sampel Penelitian ...................................................................... 38 

Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif ................................................................. 40 

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas ............................................................................. 43 

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas ................................................................... 44 

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas ................................................................ 46 

Tabel 4.7 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda .......................................... 47 

Tabel 4.8 Hasil Uji Simultan (Uji F) ..................................................................... 49 

Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (Uji-t) ......................................................................... 50 

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi ......................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan 

Lampiran 2 Data Penelitian Variabel Profitabilitas, Aktivitas, Likuiditas, 

Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan, dan Struktur Modal 

Lampiran 3 Hasil Analisis Data Penelitian Menggunakan Program Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) IBM. 20.0. 

Lampiran 4 Tabel Distribusi t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xv 

 

ABSTRAK 

Wahyu Triyani, NIM 1622100064,  Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, judul skripsi: “Pengaruh 

Profitabilitas, Aktivitas, Likuiditas, Struktur Aktiva, dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap  Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018.” 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, aktivitas, 

likuiditas, struktur aktiva, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 70 perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda 

dengan menggunakan SPSS versi 20.0 untuk mengolah data. Metode analisis yang 

digunakan antara lain uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji 

normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, uji determinasi, dan 

uji hipotesis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  profitabilitas, likuiditas, dan 

struktur aktiva berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. 

Sedangkan aktivitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2018. 

 

Kata Kunci: struktur modal, profitabilitas, aktivitas, likuiditas, struktur 

aktiva, ukuran perusahaan. 
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ABSTRACT 

Wahyu Triyani, NIM 1622100064, Accounting Study Program of the 

Faculty of Economics, University of Widya Dharma Klaten, thesis title: “Effects  

of Profitability, Activity, Liquidity, Asset Structure, and  Firm Size on  

Capital Structure in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia 

Stock Exchange in 2018”. 

This study aims to examine the effect of profitability, activity, liquidity, 

asset structure, and firm size on capital structure in manufacturing companies 

listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018. 

The population in this study were manufacturing companies listed  on the 

Indonesia Stock Exchange in 2018. Amount of samples in this study were 70 

companies. Sampling method can be used a purposive sampling technique. The 

statistical method used is multiple linear regression analysis using SPSS version 

20.0 to process data. The analytical methods used include descriptive statistical 

test, classic assumption tests which include normality test, multicollinearity test, 

and heteroscedasticity test, determination test, and hypothesis test. 

The result of this study indicate that profitability, liquidity, and asset 

structure have negative and significant effect on capital structure in manufacturing 

companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2018. While activity and firm 

size have no effect on capital structure in manufacturing companies listed on 

Indonesia Stock Exchange in 2018. 

 

Keywords: capital structure, profitability, activity, liquidity, asset structure, firm 

size.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era saat ini kondisi perekonomian global semakin berkembang 

pesat sehingga menimbulkan persaingan usaha yang sangat ketat. Hal ini 

menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup perusahaan terutama perusahaan 

manufaktur. Kondisi ini menuntut manajer perusahaan harus bekerja lebih 

keras dalam mengoptimalkan modal perusahaan yang ada, sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas perusahaan. Kegiatan operasional perusahaan 

dapat berjalan dengan baik apabila manajer perusahaan tepat dalam 

pengambilan keputusan pendanaan. Dimana keputusan pendanaan yang baik 

dilihat dari struktur modal yang optimal. Salah satu unsur yang perlu 

diperhatikan dalam mengelola keuangan adalah seberapa besar perusahaan 

mampu memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk kegiatan 

operasional dan mengembangkan kegiatan usahanya. Pemenuhan dana yang 

dibutuhkan perusahaan bisa bersumber dari dana internal dan dana eksternal. 

Sumber dana internal berasal dari laba ditahan, sedangkan sumber dana 

eksternal berasal dari saham atau hutang. 

Menurut Brigham dan Houston (2011) penggunaan hutang dalam 

jumlah yang lebih besar akan meningkatkan risiko yang ditanggung oleh 

pemegang saham. Namun, menggunakan lebih banyak utang pada umumnya 

akan meningkatkan perkiraan pengembalian atas ekuitas. Menghimpun dana 

perusahaan dari utang merupakan hal yang bisa berdampak positif apabila 
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manajer keuangan bijak dan proporsional dalam menggunakan utang, namun 

apabila manajer tidak proporsional dalam menentukan proporsi utang bisa 

berakibat buruk seperti terjadinya beban bunga dari utang yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan keuntungan perusahaan akan berdampak terjadinya 

krisis keuangan perusahaan dan dapat berakibat pada bangkrutnya perusahaan 

(Santoso dan Priantinah, 2016). 

Struktur modal merupakan perimbangan antara total hutang dengan 

total modal sendiri (Widayanti, Triaryati, dan Abundanti, 2016). Houston 

(2001) dalam Kartika (2016) menyatakan bahwa struktur modal dapat diukur 

dari rasio perbandingan antara total utang terhadap modal sendiri yang biasa 

disebut Debt to Equity Ratio (DER). DER dapat menunjukkan tingkat risiko 

suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio DER, akan semakin tinggi pula risiko 

yang akan terjadi dalam perusahaan karena pendanaan perusahaan dari unsur 

utang lebih besar daripada modal sendirinya. Mengingat DER dalam 

perhitungannya adalah utang dibagi dengan modal sendiri, artinya jika utang 

perusahaan lebih tinggi dari modal sendirinya berarti rasio DER lebih dari 

satu atau penggunaan utang lebih besar dalam mendanai aktivitas perusahaan. 

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal yaitu 

profitabilitas, aktivitas, likuiditas, struktur aktiva, dan ukuran perusahaan. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu (Primantara dan Dewi, 2016). Rasio profitabilitas 

yang lain adalah Return on Total Asset (ROA). Rasio ini mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset 
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tertentu (Hanafi dan Halim, 2016). Perusahaan yang memiliki profitabilitas 

yang tinggi akan lebih banyak memiliki dana internal sehingga perusahaan 

akan lebih menggunakan dana internalnya terlebih dahulu daripada 

menggunakan hutang maupun penerbitan saham baru untuk kebutuhan 

pendanaan perusahaan (Eviani, 2015). Dalam penelitian Watung, Saerang, 

dan Tasik (2016) serta penelitian Andayani dan Suardana (2018) menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur 

modal. Hasil penelitian Santoso dan Priantinah (2016) serta penelitian Astiti 

(2015) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap struktur modal. Sedangkan penelitian Primantara dan Dewi (2016) 

serta penelitian Insiroh (2014) menyatakan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal. 

Rasio aktivitas melihat pada beberapa aset kemudian menentukan 

berapa tingkat aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. 

Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan 

semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva-aktiva tersebut. 

Dana kelebihan tersebut akan lebih baik  bila ditanamkan pada aktiva lain 

yang lebih produktif (Hanafi dan Halim, 2016). Menurut Watung dkk. (2016) 

rasio aktivitas menunjukkan bagaimana perusahaan mampu menghasilkan 

penjualan selama satu periode berdasarkan aktiva yang dimiliki. Dalam 

penelitian Adriani, Munthe, dan Fatahurazzak (2019) serta penelitian Said 

dan Jusmansyah (2019), aktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

struktur modal. Sedangkan hasil penelitian Watung dkk. (2016) serta 
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penelitian Situmeang, Siagian, Sigalingging, dan Samosir (2019) menyatakan 

bahwa aktivitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban finansial jangka pendek yang segera harus dipenuhi. Tingkat 

likuiditas dapat memengaruhi kepercayaan investor maupun kreditor pada 

perusahaan sehingga dapat memengaruhi besaran dana eksternal yang dapat 

diperoleh perusahaan (Andayani dan Suardana, 2018). Perusahaan yang 

memiliki likuiditas yang tinggi berarti perusahaan yang memiliki internal 

financing yang cukup digunakan untuk membayar kewajibannya sehingga 

struktur modal juga berkurang (Primantara dan Dewi, 2016). Dalam 

penelitian Primantara dan Dewi (2016) serta penelitian Bhawa dan Dewi 

(2015) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap struktur modal. Sedangkan penelitian Widayanti dkk. (2016) serta 

Lasut, Rate, dan Raintung (2018) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Berbeda dengan penelitian 

Andayani dan Suardana (2018) serta penelitian Prasetya dan Asandimitra 

(2014) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal. 

Struktur aktiva adalah penentuan berapa besar alokasi dana untuk 

masing-masing komponen aktiva, baik dalam aktiva lancar maupun aktiva 

tetap (Naray dan Mananeke, 2015). Pada perusahaan besar umumnya juga 

memiliki struktur aktiva yang besar hal tersebut dapat dilihat dari aktiva 

lancar dan aktiva tidak lancar yang dimilikinya (Santoso dan Priantinah, 
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2016). Menurut Eviani (2015) perusahaan yang mempunyai aktiva tetap lebih 

besar daripada aktiva lancar cenderung akan menggunakan hutang lebih besar 

karena aktiva tersebut bisa dijadikan jaminan hutang. Dalam penelitian 

Watung dkk. (2016), struktur aktiva berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap struktur modal. Kemudian hasil penelitian Naray dan Mananeke 

(2015) serta penelitian Santoso dan Priantinah (2016) menyatakan bahwa 

struktur aktiva berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. 

Berbeda dengan penelitian Andayani dan Suardana (2018) serta penelitian 

Kanita (2014) yang menyatakan bahwa struktur aktiva tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal. 

Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran atau besarnya sebuah 

perusahaan yang dapat dilihat dengan besarnya aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan. Perusahaan yang relatif besar akan cenderung menggunakan dana 

eksternal yang semakin besar pula, hal ini disebabkan dana yang dibutuhkan 

semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan perusahaan (Primantara dan 

Dewi, 2016). Penentuan besar kecilnya skala perusahaan dapat ditentukan 

berdasarkan total penjualan dan total aktiva, mencerminkan semakin besar 

ukuran perusahaan sehingga memperbanyak pula alternatif pendanaan yang 

dapat dipilih dalam meningkatkan profitnya (Kartika, 2016). Dalam 

penelitian Kartika (2016) dan penelitian Primantara dan Dewi (2016) serta 

penelitian Lasut dkk. (2018), ukuran perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan penelitian Naray dan 

Mananeke (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 
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dan signifikan terhadap struktur modal. Berbeda dengan hasil penelitian 

Sawitri dan Lestari (2015) serta penelitian Insiroh (2014) yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya masih 

ditemukan hasil penelitian yang tidak konsisten dari setiap variabel yang 

diuji, sehingga penelitian ini ingin menguji kembali. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan jenis rasio pada dua 

variabel independen. Pada penelitian ini variabel profitabilitas diproksikan 

dengan Return on Asset (ROA) sedangkan pada penelitian terdahulu 

menggunakan Return on Equity (ROE) dan variabel ukuran perusahaan pada 

penelitian ini diproksikan dengan logaritma natural total aset sedangkan pada 

penelitian terdahulu menggunakan rumus total aset dibagi total ekuitas. Selain 

itu, perusahaan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pada 

penelitian terdahulu lebih berfokus pada satu sektor perusahaan. Dengan 

dipilihnya semua sektor perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian akan 

dihasilkan penelitian yang cakupannya lebih luas. 

Perusahaan manufaktur dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini  

karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang melakukan 

proses produksi yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi 

atau barang jadi yang membutuhkan dana yang cukup besar untuk 

menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya (Anggono, 2019). Dana yang 

dibutuhkan perusahaan berasal dari modal sendiri dan modal asing. Untuk 
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mencapai struktur modal yang optimal perusahaan tersebut harus menentukan 

proporsi antara hutang dan modal dalam penggunaannya sebagai sumber dana 

perusahaan. Perusahaan manufaktur mencakup sektor industri dasar dan 

kimia, sektor industri barang konsumsi serta sektor aneka industri. 

Berdasarkan uraian di atas dan adanya hasil penelitian terdahulu yang  

tidak konsisten, maka penelitian ini dilakukan untuk meneliti kembali faktor-

faktor yang mempengaruhi struktur modal dengan judul “Pengaruh 

Profitabilitas, Aktivitas, Likuiditas, Struktur Aktiva, dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut ini. 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2018? 

2. Apakah aktivitas berpengaruh positif terhadap struktur modal pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2018? 

3. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap struktur modal pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2018? 
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4. Apakah struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal pada 

perusahaaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2018? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2018? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan 

dari penelitian ini adalah. 

1. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur 

modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2018. 

2. Untuk menguji apakah aktivitas berpengaruh positif terhadap struktur 

modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2018. 

3. Untuk menguji apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap struktur 

modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2018. 

4. Untuk menguji apakah struktur aktiva berpengaruh positif terhadap 

struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2018. 
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5. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2018. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan  

dapat memberikan manfaat sebagai berikut ini. 

1. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat 

untuk pengambilan keputusan investasi pada perusahaan yang akan 

ditanamkan dananya dengan melihat struktur modal yang optimal. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan 

bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang 

berhubungan dengan struktur modal untuk menghasilkan struktur modal 

yang optimal. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

dalam bidang ilmu akuntansi mengenai profitabilitas, aktivitas, likuiditas, 

struktur aktiva, ukuran perusahaan, dan struktur modal pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu penelitian 

ini juga diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berkaitan 

dengan struktur modal. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini.  

1. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2018. Semakin besar tingkat profitabilitas perusahaan, semakin besar pula 

laba ditahan yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 

operasionalnya. Dengan tercukupinya laba ditahan tersebut, maka semakin 

kecil kecenderungan perusahaan dalam menggunakan dana eksternal 

berupa hutang. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Santoso dan Priantinah (2018) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif  dan signifikan terhadap struktur modal. 

2. Aktivitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Tidak 

berpengaruhnya aktivitas terhadap struktur modal diduga karena 

perusahaan belum maksimal dalam memanfaatkan aktivanya secara efektif 

dan efisien dalam menunjang kegiatan penjualannya untuk meningkatkan 

laba. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang baik, 

sehingga mengakibatkan para investor tidak tertarik menanamkan 

modalnya ke perusahaan tersebut karena dinilai kurang menguntungkan 

bagi investor dan tidak menghasilkan profit yang signifikan (Mirnawati, 
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2020). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Watung dkk. (2016) dan penelitian Situmeang dkk. (2019) 

yang menyatakan bahwa aktivitas tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal. 

3. Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2018. Semakin tinggi likuiditas suatu perusahaan, maka struktur modalnya 

akan semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan 

menggunakan aktiva lancarnya dapat memenuhi kewajiban-kewajiban 

jangka pendeknya, sehingga penggunaan dana eksternal berupa hutang 

dapat diminimalisir. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Widayanti dkk. (2016) serta penelitian 

Lasut dkk. (2018) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap struktur modal. 

4. Struktur aktiva berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2018. Apabila perusahaan  memiliki struktur aktiva yang tinggi 

mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki jumlah aktiva tetap yang 

baik. Dengan tingginya struktur aktiva tersebut, perusahaan dapat 

memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaan aktiva tetap yang dimiliki 

untuk menghasilkan laba ditahan. Sehingga, untuk membiayai kegiatan 

operasional perusahaan dapat menggunakan laba ditahan tersebut dan 

penggunaan hutang dapat ditekan. Hasil penelitian ini sesuai dengan 
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penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Naray dan Mananeke (2015) 

serta penelitian Santoso dan Priantinah (2016) yang juga menyatakan 

bahwa struktur aktiva bepengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur 

modal. 

5. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. 

Menurut Devi dkk. (2017) tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan 

terhadap struktur modal diduga karena beberapa perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI telah menetapkan sebagian besar jumlah penerimaan 

laba yang digunakan untuk cadangan perusahaan. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Insiroh (2014) 

serta penelitian Sawitri dan Lestari (2015) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi investor yang melakukan investasi pada perusahaan manufaktur 

sebaiknya mempertimbangkan variabel profitabilitas, likuiditas, dan 

struktur aktiva, karena variabel tersebut yang berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap struktur modal. Investor hendaknya  berhati-hati dalam 

melakukan investasi pada perusahaan dengan struktur modal yang tinggi. 

Investor lebih disarankan untuk memilih berinvestasi pada perusahaan 

yang memiliki struktur modal yang rendah, artinya perusahaan tersebut 
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memiliki hutang yang relatif sedikit, sehingga investor dapat 

meminimalisir risiko saat mengambil keputusan untuk berinvestasi. 

2. Bagi perusahaan, sebaiknya lebih memperhatikan dan menganalisis faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal seperti profitabilitas, 

likuiditas, dan struktur aktiva. Ketika perusahaan memiliki struktur modal 

yang tinggi, maka perusahaan akan menghadapi risiko yang cukup besar 

dan akan menyebabkan investor tidak tertarik untuk melakukan investasi. 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi yang dapat 

digunakan dalam pengambilan keputusan struktur modal yang optimal. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil analisis regresi pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 diperoleh 

Adjusted R Square sebesar 48,7%, artinya masih 51,3% struktur modal 

dijelaskan oleh variabel lain, selain yang digunakan dalam penelitian ini. 

Untuk itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel 

independen lain yang dapat memberikan pengaruh yang lebih signifikan 

dalam melakukan penelitian terhadap struktur modal agar hasil yang 

didapat lebih baik. Disarankan juga untuk menggunakan sampel yang lebih 

banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sektor 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memperpanjang 

periode penelitian, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian 

tersebut memiliki cakupan yang lebih luas. 
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