
PENGARUH STRUKTUR AKTIVA, LIKUIDITAS, 

PROFITABILITAS, DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN 

TERHADAP STRUKTUR MODAL DENGAN UKURAN 

PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA 

PERUSAHAAN TRANSPORTASI DAN LOGISTIK YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2018-2020 

 

SKRIPSI 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar 

Sarjana Akuntansi 

 

Peminatan: 

Akuntansi Keuangan 

 

Diajukan oleh: 

ALVIN KURNIAWAN 

NIM. 1822100045 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA  

KLATEN 

2022  



 

 

ii 

 

HALAMAN PERSETUJUAN 

PENGARUH STRUKTUR AKTIVA, LIKUIDITAS, 

PROFITABILITAS, DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN 

TERHADAP STRUKTUR MODAL DENGAN UKURAN 

PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA 

PERUSAHAAN TRANSPORTASI DAN LOGISTIK YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2018-2020 

Diajukan oleh: 

ALVIN KURNIAWAN 

NIM. 1822100045 

Telah disetujui pembimbing untuk dipertahankan di hadapan  

Dewan Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  

Universitas Widya Dharma Klaten 

Pada tanggal : ....................................................  

 

Pembimbing Utama 

 

 

Agung N. Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA. 

NIDN. 0620017001 

Pembimbing Pendamping 

 

 

Susyanti, S.E., M.Si. 

NIDN. 0610048105 

Mengetahui: 

Ketua Program Studi Akuntansi 

 

 

Agung N. Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA. 

NIDN. 0620017001 

 



 

 

iii 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

PENGARUH STRUKTUR AKTIVA, LIKUIDITAS, 

PROFITABILITAS, DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN 

TERHADAP STRUKTUR MODAL DENGAN UKURAN 

PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA 

PERUSAHAAN TRANSPORTASI DAN LOGISTIK YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2018-2020 

Diajukan oleh: 

ALVIN KURNIAWAN 

NIM. 1822100045 

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten dan diterima untuk 

memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi 

Pada tanggal : ....................................................  

 

Ketua 

 

Dr.Sutrisno Badri.,M.,Sc 

NIK. 690208290 

Sekretaris 

 

Tri Utami, S.E.,M.,Sc. 

NIDN. 0610108901 

Anggota 

 

Agung Nugroho J,S.E.,M.Si.,M.Pd.,Ak.,CA 

NIDN. 0620017001 

Anggota 

 

Susyanti, SE., M.Si. 

NIDN. 0610048105 

Disahkan Oleh: 

Dekan Fakultas Ekonomi 

 

Dr.Sutrisno Badri, M.Sc 

NIK. 690208290 



 

 

iv 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Alvin Kurniawan 

NIM    : 1822100057 

Program Studi  : Akuntansi 

Fakultas   : Ekonomi 

 dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul: 

“Pengaruh Struktur Aktiva, Likuiditas, Profitabilitas, Dan Pertumbuhan 

Perusahaan Terhadap Struktur Modal Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai 

Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Transportasi Dan Logistik Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2018-2020” adalah benar-benar karya saya 

sendiri dan bebas dari plagiat. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam 

skripsi ini telah ditunjukkan dalam daftar pustaka. 

 

 Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya 

bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan Ijazah dan pencabutan 

gelar yang saya peroleh dari karya skripsi ini. 

 

Klaten,  Juli 2022 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

Alvin Kurniawan  

 



 

 

v 

 

MOTTO 

 

 “Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa 

kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa.”  

(Ridwan Kamil) 

“Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan 

seseorang tidak akan mungkin bertahan” 

(Najwa Shihab) 

 

  



 

 

vi 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karya sederhana ini peneliti persembahkan kepada pihak-pihak sebagai berikut ini. 

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Siswahyono dan Ibu Sri Maryuliati, yang 

senantiasa mendoakan, memberikan nasihat, motivasi, dan yang selalu 

memberikan kasih sayang serta menguatkanku, terima kasih atas semuanya 

2. Adikku Anissa Ayuningtias tersayang, yang selalu memberikan semangat 

untukku. 

3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi yang telah tulus dan ikhlas 

meluangkan waktunya untuk menuntun, mengarahkan, memberikan 

bimbingan, dan membantu peneliti dalam memahami materi di bangku 

perkuliahan menjadi lebih baik. 

4. Sahabatku Vebri, Indriana, Apriliya, Rekada, Ovilia, Ratna, Carlos, yang selalu 

membantu ketika peneliti mempunyai kesulitan dalam mengerjakan skripsi. 

5. Teman-teman Akuntansi 2018, terima kasih atas semua kenangan di kampus 

kita tercinta Universitas Widya Dharma. Semoga pertemanan kita terjalin 

selamanya. 

6. Almamater kebanggaan, Universitas Widya Dharma Klaten, yang telah 

memberi wadah untuk menambah ilmu. 

  

  



 

 

vii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur peneliti panjatkan atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan penelitian dengan judul “Pengaruh Struktur Aktiva, Likuiditas, 

Profitabilitas, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Struktur Modal 

dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan 

Transportasi dan Logistik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-

2020”. Penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, 

Universitas Widya Dharma Klaten. Pada kesempatan ini peniliti ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak 

yang telah membantu baik dukungan, doa, dan dorongan secara langsung maupun 

tidak langsung, sehingga selesainya skripsi ini, terutama kepada berikut ini. 

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.  

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

Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma 

Klaten dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan 

masukan, bimbingan, dan arahan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi dengan baik.  



 

 

viii 

 

4. Ibu Susyanti, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang 

dengan sabar memberikan masukan, bimbingan, dan arahan kepada peneliti 

dalam penyusunan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik dan tepat waktu.   

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

Universitas Widya Dharma Klaten, terima kasih atas bekal ilmu yang telah 

diberikan selama kuliah.  

6. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan, memberikan nasihat, motivasi, 

dan yang selalu memberikan kasih sayang serta menguatkanku, terima kasih 

atas semuanya.  

7. Sahabat-sahabatku yang telah membantu dalam penyusunan skripsi baik 

secara materi maupun imaterial. 

Semoga kebaikan yang telah diberikan semua pihak menjadi berkah dari 

Tuhan Yang Maha Esa atas kebaikan pihak-pihak terkait yang dengan ikhlas 

memberikan doa, semangat, bantuan, dan bimbingannya. Meskipun masih jauh 

dari kata sempurna, diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak. Aamiin. 

 

Klaten,      Juli 2022 

Peneliti, 

 

 

Alvin Kurniawan 

 



 

 

ix 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL...........................................................................................................i 

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

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

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

MOTTO ............................................................................................................................. v 

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

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

DAFTAR ISI.....................................................................................................................ix 

DAFTAR TABEL .............................................................................................................xi 

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

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................. xiii 

ABSTRAK ...................................................................................................................... xiv 

ABSTRACT..................................................................................................................... xv 

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

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

B. Rumusan Masalah .................................................................................................. 10 

C. Tujuan Penelitian ................................................................................................... 11 

D. Manfaat Peneltian .................................................................................................. 13 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS ........................................................ 14 

A. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis ....................................................... 14 

1. Struktur Modal .................................................................................................. 14 

2. Ukuran Perusahaan ........................................................................................... 18 

3. Pengaruh Struktur Aktiva terhadap Struktur Modal .......................................... 19 

4. Pengaruh Likuiditas terhadap Struktur Modal .................................................. 21 

5. Pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal .............................................. 23 

6. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Struktur Modal........................... 25 

7. Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Struktur Aktiva terhadap Struktur 

Modal................................................................................................................ 27 

8. Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Likuiditas terhadap Struktur Modal .. 

 .......................................................................................................................... 29 

9. Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur 

Modal................................................................................................................ 31 



 

 

x 

 

10. Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap 

Struktur Modal .................................................................................................. 34 

B. MODEL PENELITIAN ......................................................................................... 36 

BAB III METODE PENELITIAN ................................................................................... 37 

A. Jenis Penelitian ...................................................................................................... 37 

B. Populasi dan Sampel .............................................................................................. 37 

C. Data dan Sumber Data ........................................................................................... 38 

D. Teknik Pengumpulan Data ..................................................................................... 39 

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel penelitian ..................................... 40 

F. Metode Analisis Data ............................................................................................. 43 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................................... 51 

A. Deskripsi Obyek Penelitian .................................................................................... 51 

B. Uji Statistik Deskritif ............................................................................................. 53 

C. Uji Asumsi Klasik .................................................................................................. 56 

1. Uji Normalitas .................................................................................................. 56 

2. Uji Multikolinearitas ......................................................................................... 58 

3. Uji Heteroskedastisitas ..................................................................................... 59 

4. Uji Autokorelasi................................................................................................ 60 

D. Uji Hipotesis .......................................................................................................... 61 

1. Analisis Regresi Berganda ................................................................................ 61 

2. Moderated Regression Analysis (MRA) ........................................................... 63 

3. Uji F (simultan)................................................................................................. 65 

4. Uji t (parsial) ..................................................................................................... 66 

E.   Koefisien Determinasi ........................................................................................... 69 

F. Pembahasan ........................................................................................................... 70 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ................................................................................ 81 

A. Simpulan ................................................................................................................ 81 

B. Saran ...................................................................................................................... 85 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 88 

LAMPIRAN..................................................................................................................... 93 

 

  



 

 

xi 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4.1 Kriteria Sampel Penelitian .................................................................... 51 

Tabel 4.2 Daftar Sampel Perusahaan .................................................................... 52 

Tabel 4.3 Hasil Uji Analisis Deskriptif ................................................................. 54 

Tabel 4.4  Hasil Uji Normalitas Data .................................................................... 57 

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.................................................................... 58 

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas ................................................................ 60 

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi .......................................................................... 61 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Berganda........................................................... 61 

Tabel 4.9 Hasil Uji Moderated Regression Analysis ............................................ 63 

Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan (Uji F) ................................................................... 66 

Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (Uji t) ....................................................................... 67 

Tabel 4.12 Hasil Koefisien Determinasi ............................................................... 69 

 

  



 

 

xii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1. Model Penelitian .............................................................................. 36 

  



 

 

xiii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan 

Lampiran 2 Data Sampel Penelitian 

Lampiran 3 Hasil Analisis Data Penelitian Menggunakan Program Statistical  

  Package Social Sciences (SPSS) IBM. 25.0 

Lampiran 4  Tabel Distribusi t  

Lampiran 5  Tabel Distribusi F 

Lampiran 6  Tabel Durbin-Waston 

Lampiran 7 Hasil Analisis Rata-rata 

 

  



 

 

xiv 

 

ABSTRAK 

 

Alvin Kurniawan. NIM 1822100045. Skripsi. Progam Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, “Pengaruh Struktur 

Aktiva, Likuiditas, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap 

Struktur Modal dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi 

pada Perusahaan Transportasi dan Logistik yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2018-2020”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur aktiva, likuiditas,  

profitabilitas, pertumbuhan perusahaan terhadap struktur modal dengan ukuran 

perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan transportasi dan logistik 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2020. Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di bursa efek indonesia 

2018-2020. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 

Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 39 perusahaan. Metode analisis yang 

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

uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji hipotesis 

meliputi analisis regresi linier berganda, analisis regresi moderasi, uji t, uji F dan 

koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur aktiva dan 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal, serta 

likuiditas berpengaruh  negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan 

variabel pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Untuk pengujian dengan model Moderated Regression Analysis (MRA) diperoleh 

hasil ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap 

struktur modal. Sedangkan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi 

pengaruh struktur aktiva, likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap 

struktur modal. 

Kata Kunci: Struktur Aktiva (SA), Likuiditas (CR), Profitabilitas (ROA), 

Pertumbuhan Perusahaan (GROWTH), Struktur Modal 

(DER), dan Ukuran Perusahaan (SIZE) 
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ABSTRACT 

 

Alvin Kurniawan. NIM 1822100045. Thesis. Accounting Study 

Program, Faculty of Economics, Widya Dharma University of Klaten, “The 

Effect of Asset Structure, Liquidity, Profitability, and Company Growth to 

Capital Structure with firm Size as Moderating Variable in Transportation 

and Logistics Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2018-

2020". 

This study aims to examine the effect of asset structure, liquidity, 

profitability, company growth to capital structure with firm size as a moderating 

variable in transportation and logistics companies listed on the Indonesian Stock 

Exchange 2018-2020. The population in this study are transportation and logistics 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2018-2020. Sampling using 

purposive sampling technique. The number of samples in this study were 39 

companies. The analytical methods used include descriptive statistics, classical 

assumption test including normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity 

test, autocorrelation test and hypothesis testing including multiple linear 

regression analysis, moderated regression analysis, t test, F test and coefficient of 

determination. The results of this study show that the structure of assets and 

profitability have a positive and significant effect to capital structure. Also, 

liquidity has a negative and significant effect to capital structure. Meanwhile, the 

company's growth variable has no effect to capital structure. For testing with the 

Moderated Regression Analysis (MRA) model, the results obtained that company 

size is able to moderate the effect of profitability to capital structure. While firm 

size is not able to moderate the effect of asset structure, liquidity, and company 

growth to capital structure. 

Keywords: Asset Structure (SA), Liquidity (CR), Profitability (ROA), 

Company Growth (GROWTH), Capital Structure (DER), and 

Company Size (SIZE)
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pasar modal merupakan tempat untuk menyalurkan dana dalam 

bentuk investasi saham. Investasi saham memiliki daya tarik bagi investor 

dengan harapan memperoleh keuntungan berupa capital gain atau pun 

dividen saham yang tinggi. Sedangkan dalam rangka meningkatkan kinerja 

perusahaan, dibutuhkan modal untuk mendanai kegiatan operasi 

perusahaan dan mengembangkan usaha. Pemenuhan modal tersebut dapat 

berasal dari pendanaan internal maupun eksternal. Pendanaan internal 

perusahaan dapat dipenuhi melalui aktiva laba ditahan. Apabila suatu 

perusahaan telah memaksimalkan modal yang berasal dari sumber internal, 

maka perusahaan harus mencari alternatif lain berupa sumber pendanaan 

eksternal. Pemenuhan modal eksternal tersebut dapat dilakukan dengan 

cara mengeluarkan saham baru atau melakukan pinjaman dana kepada 

kreditor. 

 Masalah pendanaan merupakan bagian terpenting yang berkaitan 

dengan kegiatan operasional perusahaan dan melibatkan banyak pihak, 

seperti: kreditor, pemegang saham, serta pihak manajemen perusahaan itu 

sendiri. Keputusan pendanaan yang baik dapat dilihat dari struktur 

modalnya. 
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 Modal merupakan salah satu unsur penting dalam meningkatkan 

pelaksanaan kegiatan perusahaan. Adapun fungsi modal bagi perusahaan 

sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari 

investor, serta dengan memiliki modal perusahaan dapat membayar semua 

kewajiban yang dimiliki secara tepat waktu. Pemenuhan kebutuhan dana 

atau modal dapat diperoleh dari dalam perusahaan (sumber internal, 

berupa modal sendiri dan laba ditahan) dan dari luar perusahaan (sumber 

eksternal, berupa modal asing atau hutang).  

 Martono dan Agus (2012) menyatakan bahwa struktur modal 

adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang yang 

ditunjukkan oleh hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. 

Sedangkan, menurut Margaretha (2014), struktur modal merupakan 

pembiayaan permanen perusahaan yang terdiri dari utang jangka panjang 

dan modal sendiri. Jika utang sesungguhnya (realisasi) berada di bawah 

target, pinjaman perlu ditambah. Jika rasio utang melampaui target, maka 

perusahaan dapat melakukan penjualan saham. 

 Menurut Husnan (2011), struktur modal merupakan pembelanjaan 

permanen yang mencerminkan perbandingan antara hutang jangka panjang 

dengan modal sendiri. Struktur modal dapat diukur dengan rasio 

perbandingan antara total hutang terhadap modal sendiri melalui Debt to 

Equity Ratio (DER). Semakin besar DER maka semakin besar pula risiko 

yang harus dihadapi perusahaan, karena pemakaian hutang sebagai sumber 

pendanaan jauh lebih besar dari pada modal sendiri. Perusahaan yang baik 
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adalah perusahaan yang dapat menentukan pendanaan yang murah dengan 

bunga rendah dan jangka waktu fleksibel, sehingga utang menjadi 

menguntungkan bagi perusahaan. 

 Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal 

yaitu struktur aktiva, profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan 

perusahaan. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi struktur modal 

adalah struktur aktiva (aset). Brigham dan Houston (2011) menyatakan 

bahwa struktur aset digunakan untuk membandingkan jumlah aset tetap 

dengan total aset keseluruhan perusahaan yang menggambarkan jumlah 

aset yang dapat dijadikan jaminan. Sedangkan menurut Tijow dkk. (2018), 

struktur aset adalah komposisi aset perusahaan yang menunjukkan 

seberapa besar aset perusahaan yang dapat digunakan sebagai jaminan 

untuk mendapatkan pinjaman. Struktur aktiva dapat mempengaruhi 

struktur modal dikarenakan perusahaan yang memiliki aset tetap yang 

besar akan cenderung mendapatkan pinjaman di mana aset tersebut dapat 

digunakan sebagai jaminan untuk meningkatkan aktivitas operasinya. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Suherman dkk. (2019), 

Setiawan dan Veronica (2020) serta Suweta dan dewi (2016) yang 

menyatakan bahwa struktur aktiva berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap struktur modal. Artinya, semakin besar struktur aktiva 

perusahaan maka semakin besar pula struktur modal perusahaan yang 

didanai oleh hutang perusahaan. 
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 Namun, berbeda dengan penelitian Prastika dan Candradewi 

(2019) yang menyatakan bahwa struktur aktiva berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap struktur modal. Artinya ketika struktur aktiva 

meningkat maka struktur modal perusahaan menurun. Sebaliknya, ketika 

struktur aktiva mengalami penurunan dapat menyebabkan peningkatan 

pada struktur modal  perusahaan. 

 Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Deviani dan Sudjarni 

(2018) serta Junitasari dan Ardini (2018) menyatakan bahwa struktur 

aktiva berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal. 

Artinya, semakin tinggi struktur aktiva, semakin rendah struktur modal 

perusahaan. Namun karena hal tersebut tidak signifikan, maka besar atau 

kecilnya struktur aktiva tidak mempengaruhi besar atau kecilnya struktur 

modal. 

 Faktor kedua yang dapat mempengaruhi struktur modal adalah 

likuiditas. Menurut Brigham dan Houston (2014), likuiditas yang diukur 

dengan rasio utang merupakan rasio yang mengukur persentasi kebutuhan 

modal yang dibelanjai dengan utang. Sedangkan Hanafi dan Halim (2009) 

menyatakan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan memenuhi 

utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Hasil 

penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Ardiyana dan Ardiana (2014) 

serta Ramadhan dkk. (2021) yang menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Artinya 

Semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban- 



5 

 

 

 

kewajiban jangka pendeknya maka perusahaan tersebut berada dalam 

keadaan yang sehat. 

 Sedangkan hasil penelitian dari Prastika dan Candradewi (2019) 

serta Chasanah dan Satrio (2017) menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Artinya, 

ketika tingkat likuiditas yang tinggi secara signifikan dapat mengurangi 

tingkat struktur modal perusahaan. Sebaliknya, ketika tingkat likuiditas 

yang rendah dapat meningkatkan tingkat struktur modal perusahaan secara 

signifikan. 

 Berbeda dengan hasil penelitian Wirawan (2017) yang menyatakan 

bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Artinya, besar atau kecilnya tingkat likuiditas perusahaan tidak akan 

memberikan pengaruh pada besar atau kecilnya struktur modal. 

 Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi struktur modal adalah 

profitabilitas. Brigham dan Houston (2011) menyatakan bahwa 

profitabilitas adalah perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi 

atas investasi menggunakan hutang yang relatif kecil. Dengan tingkat 

pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai 

sebagian besar pendanaan dengan dana internal. Sedangkan menurut 

Hanafi dan Halim (2009), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Hasil 

penelitian Meisya dkk. (2021) serta Safitri dan akhmadi (2017) yang 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap struktur modal. Artinya semakin meningkat profitabilitas 

tersebut, maka perusahaan dapat meningkatkan struktur modalnya. 

Sebaliknya jika tingkat profitabilitas suatu perusahaan menurun, maka 

struktur modal perusahaan tersebut akan mengalami penurunan. 

 Bertolak belakang dengan penelitian Prastika dan Candradewi 

(2019) serta Gamaliel dan Sudjarni (2015) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. 

Artinya, semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka struktur modal 

perusahaan akan semakin menurun. Perusahaan dengan profitabilitas yang 

meningkat akan meningkatkan dana internal. Ketika dana internal 

perusahaan meningkat, perusahaan akan berusaha menggunakan dana 

internal untuk membiayai operasional perusahaan. Peningkatan 

penggunaan modal internal akan mengurangi total kewajiban, sehingga 

struktur modal perusahaan akan menurun. 

 Sedangkan hasil penelitian Chasanah dan Satrio (2017) serta 

Pertiwi dan Darmayanti (2018) menyatakan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap struktur modal. Artinya, 

perusahaan telah menentukan struktur modalnya berdasarkan jumlah 

manfaat dan pengorbanan dari penggunaan hutang untuk mendukung 

operasinya. Jadi perusahaan tidak melihat besar kecilnya jumlah laba yang 

dihasilkan untuk menentukan struktur modalnya, tetapi lebih kepada besar 

kecilnya pengorbanan dan keuntungan yang dilakukan perusahaan. 
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 Faktor keempat yang dapat mempengaruhi struktur modal adalah 

pertumbuhan perusahaan. Sartono (2010) menyatakan bahwa pertumbuhan 

perusahaan merupakan selisih antara jumlah aktiva periode ini dengan 

periode sebelumnya dibandingkan dengan aktiva periode sebelumnya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adiyana dan Adiana (2014) serta 

Cristie dan Fuad (2015) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Artinya, 

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung lebih 

banyak menggunakan biaya eksternal (utang) dibandingkan dengan 

menggunakan biaya internal perusahaan yang lebih lambat 

pertumbuhannya. 

 Sedangkan hasil penelitian Marfuah dan Nurlela (2017) serta 

Syafril (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal. Artinya, tinggi dan rendahnya 

pertumbuhan perusahaan tidak mempengaruhi besar atau kecilnya struktur 

modal yang dimiliki perusahaan. 

 Pada penelitian ini, ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel 

pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh struktur 

aset, likuiditas, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap 

struktur modal. Menurut Riyanto (2011), ukuran perusahaan 

menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan pada 

total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total aktiva, dan rata-rata 

penjualan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka kecenderungan 
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menggunakan modal asing juga akan semakin besar. Cristie dan Fuad 

(2015) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan 

yang besar cenderung memiliki total aset yang besar. Sehingga 

diharapakan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula 

pengaruh struktur aset, likuiditas, profitabilitas, dan pertumbuhan 

perusahaan terhadap struktur modal. Besarnya ukuran perusahaan 

menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat risiko yang besar 

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan kecil. 

Namun besarnya ukuran perusahaan dapat mempermudah perusahaan 

dalam memperoleh hutang. Ketika target suatu perusahaan yang harus 

dicapai semakin besar, maka perusahaan tersebut membutuhkan dana yang 

semakin besar juga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suherman dkk. 

(2019) menyatakan bahwa ukuran perusahan mampu memoderasi 

pengaruh struktur aset terhadap struktur modal. Ukuran perusahaan juga 

mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap struktur modal. Namun, 

ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas 

terhadap struktur modal. Sedangkan menurut Safitri dan akhmadi (2017) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh 

profitabilitas terhadap struktur modal. Ukuran perusahaan mampu 

memoderasi pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap struktur modal. 

 Penelitian ini dilakukan pada perusahaan transportasi dan logistik 

yang merupakan salah satu sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Sektor transportasi dapat dipetakan atas 3 bagian yaitu: transportasi 
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darat, laut, dan udara. Perusahaan transportasi dan logistik merupakan 

salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang 

yang berkembang cukup dinamis, serta mampu berperan dalam 

menjalankan kegiatan perekonomian suatu negara. Kontribusi sektor 

transportasi dan logistik terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 0,29 

persen pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 Produk Domestik 

Bruto sebesar 0,27 persen. Sementara, pada tahun 2020 Produk Domestik 

Bruto sebesar 2,07 persen. Terlihat penurunan angka PDB dikarenakan 

anjloknya sektor transportasi pada 2020 lantaran mobilitas masyarakat 

berkurang selama pandemi Covid-19. Mereka menghindari aktivitas di 

luar rumah untuk menghindari penularan Covid-19. Adapun dampak yang 

ditimbulkan selain dapat mengakibatkan perekonomian di Indonesia 

mengalami kontraksi, dampak berikutnya adalah dapat meningkatkan 

tingkat pengangguran dan meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Melihat 

kondisi yang demikian, perusahaan membutuhkan modal yang sangat 

besar dan kuat untuk mendukung keuangan perusahaan agar dapat 

bersaing dalam memberikan fasilitas jasa yang terbaik kepada para 

pelanggan. salah satu usaha untuk memperkuat faktor internalnya adalah 

dengan mengelola struktur modal yang baik. 

 Penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara peneliti 

Suherman, Purnamasari, dan Mardiyati (2019) dengan judul “Pengaruh 

Struktur Aset, Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap Struktur Modal 

Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan” dengan Safitri dan Akhmadi (2017) 
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dengan judul “Pengaruh Profitabilitas dan Pertumbuhan Perusahaan 

terhadap Struktur Modal dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel 

Moderating”. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah di 

atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Struktur Aktiva, Likuiditas, Profitabilitas, dan Pertumbuhan 

Perusahaan terhadap Struktur Modal dengan Ukuran Perusahaan 

sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Transportasi dan 

Logistik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2020”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal 

pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di bursa 

efek indonesia 2018-2020? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap struktur modal 

pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di bursa 

efek indonesia 2018-2020? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal 

pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di bursa 

efek indonesia 2018-2020? 

4. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap 

struktur modal pada perusahaan transportasi dan logistik yang 

terdaftar di bursa efek indonesia 2018-2020? 
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5. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh struktur 

aktiva terhadap struktur modal pada perusahaan transportasi dan 

logistik yang terdaftar di bursa efek indonesia 2018-2020? 

6. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh 

likuiditas terhadap struktur modal pada perusahaan transportasi dan 

logistik yang terdaftar di bursa efek indonesia 2018-2020? 

7. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh 

profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan transportasi 

dan logistik yang terdaftar di bursa efek indonesia 2018-2020? 

8. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh 

pertumbuhan perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan 

transportasi dan logistik yang terdaftar di bursa efek indonesia 

2018-2020? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut. 

1. Untuk menguji apakah struktur aktiva berpengaruh positif terhadap 

struktur modal pada perusahaan transportasi dan logistik yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia 2018-2020. 

2. Untuk menguji apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap 

struktur modal pada perusahaan transportasi dan logistik yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia 2018-2020. 
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3. Untuk menguji apakah profitablitas berpengaruh positif terhadap 

struktur modal pada perusahaan transportasi dan logistik yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia 2018-2020. 

4. Untuk menguji apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

positif terhadap struktur modal pada perusahaan transportasi dan 

logistik yang terdaftar di bursa efek Indonesia 2018-2020. 

5. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi 

pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal pada perusahaan 

transportasi dan logistik yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

2018-2020. 

6. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi 

pengaruh likuiditas terhadap struktur modal pada perusahaan 

transportasi dan logistik yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

2018-2020. 

7. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi 

pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan 

transportasi dan logistik yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

2018-2020. 

8. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi 

pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap struktur modal pada 

perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia 2018-2020. 
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D. Manfaat Peneltian 

 Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka dapat 

diperoleh Manfaat dari penelitian sebagai berikut  ini. 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada 

pihak perusahaan agar lebih memperhatikan aspek-aspek yang 

penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan 

Perusahaan serta dapat mempengaruhi koefisien struktur modal di 

masa datang sebagai bagian dari laporan keuangan.  

2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para investor dalam 

perencanaan dan pengambilan keputusan investasi yang tepat dan 

akurat di pasar modal khususnya dalam melihat koefisien struktur 

modal sebagai objek investasi. 

3. Bagi Kreditur 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada 

pihak kreditur mengenai kondisi keuangan perusahaan melalui 

hasil koefisien struktur modal sebagai objek kredit. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan/referensi untuk 

penelitian selanjutnya dengan metode yang lebih tepat dan ilmiah 

dalam memecahkan masalah-masalah lain yang berkaitan.
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

dilakukan mengenai pengaruh struktur ativa, likuidits, profitabilitas, dan 

pertumbuhan perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel 

moderasi, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut ini. 

1. Struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal pada 

perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia tahun 2018-2020. Perusahaan yang semakin besar struktur 

aktivanya maka akan semakin besar pula strukur modalnya, karena 

perusahaan yang memiliki aktiva tetap dalam jumlah besar dapat 

dengan mudah memperoleh hutang dengan jumlah yang besar. Hal ini 

dikarenakan perusahaan akan memiliki akses yang mudah terhadap 

kreditur dan dapat menggunakan aktiva tetap sebagai jaminan utang. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Suherman dkk. (2019), Setiawan dan Veronica (2020) 

serta Suweta dan Dewi (2016) yang menyatakan bahwa struktur aktiva 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. 

2. Likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada 

perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia tahun 2018-2020. Tingkat likuiditas yang tinggi secara 

signifikan dapat mengurangi tingkat struktur modal perusahaan.
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Namun, ketika tingkat likuiditas perusahaan tersebut rendah justru 

mampu meningkatkan tingkat struktur modal perusahaan secara 

signifikan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki tingkat 

likuiditas yang tinggi mempunyai sumber dana yang cukup besar, 

sehingga perusahaan lebih memilih menggunakan internalnya terlebih 

dahulu untuk membiayai perusahaannya sebelum mengambil keputusan 

menggunakan dana yang bersumber dari eksternal. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prastika dan 

Candradewi (2019) serta Chasanah dan Satrio (2017) menyatakan 

bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur 

modal. 

3. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal pada 

perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia tahun 2018-2020. Perusahaan yang semakin tinggi 

profitabilitasnya maka akan semakin tinggi pula struktur modalnya, 

karena perusahaan memiliki kualitas laba yang baik. Sehingga, 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang 

dapat dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan perusahaan yang 

memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan mempengaruhi struktur 

modal yang berasal dari utang perusahaan juga cukup tinggi atau dapat 

dikatakan optimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Meisya dkk. (2021) serta Safitri dan 
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akhmadi (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap struktur modal. 

4. Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal 

pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia tahun 2018-2020. Tinggi dan rendahnya pertumbuhan 

perusahaan tidak mempengaruhi besar atau kecilnya struktur modal 

yang dimiliki perusahaan. Hal ini dikarenakan besarnya pertumbuhan 

aset perusahaan karena kemampuan perusahaan dalam melakukan 

peningkatan sales. Dengan meningkatnya sales perusahaan, maka 

perusahaan dapat mempunyai dana yang lebih untuk memenuhi 

kebutuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Marfuah dan Nurlela (2017) serta Syafril (2021) 

menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal. 

5. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh struktur aktiva 

terhadap struktur modal pada perusahaan transportasi dan logistik yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018-2020. Tinggi rendahnya 

aktiva perusahaan tidak berarti mempengaruhi besar kecilnya modal. 

Besar atau kecilnya ukuran perusahaan tidak menjadi jaminan akan 

membiayai kegiatan operasional perusahaan. 

6. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas 

terhadap struktur modal pada perusahaan transportasi dan logistik yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018-2020. Besar atau kecilnya 
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ukuran perusahaan tidak menjadi jaminan akan melunasi hutang jangka 

pendek perusahaan. Besarnya modal yang dimiliki perusahaan tidak 

menjamin akan mampu melunasi hutang perusahaan. 

7. Ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh profitabilitas 

terhadap struktur modal pada perusahaan transportasi dan logistik yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018-2020. Semakin tinggi 

ukuran perusahaan akan mampu mendorong perusahaan dalam 

memperoleh profit atau laba yang cukup baik, sehingga akan 

berpengaruh pada struktur modal dari dana eksternal akan semakin 

meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Safitri dan Akhmadi (2017) menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap 

struktur modal. 

8. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan 

perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan transportasi dan 

logistik yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018-2020. besar 

atau kecilnya ukuran perusahaan tidak menjamin kelangsungan hidup 

perusahaan maupun lancarnya kegiatan operasional perusahaan. 

Sehingga besar kecilnya ukuran perusahaan yang diukur dengan total 

aset tidak mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan perusahaan 

terhadap struktur modal.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi Perusahaan  

Bagi perusahaan, terutama perusahaan transportasi dan logistik 

yaitu sebelum melakukan pengambilan keputusan atas kebijakan 

struktur modalnya agar terlebih dahulu memperhatikan variabel struktur 

aktiva dan profitabilitas. Selain itu perusahaan harus memperhatikan 

variabel likuiditas dikarenakan perusahaan memiliki likuiditas yang 

besar yang berasal dari dana internal sehingga dapat digunakan untuk 

pembiayaan tanpa membutuhkan hutang sehingga cenderung akan 

menurunkan total hutang yang akhirnya struktur modal menjadi kecil. 

Serta perusahaan juga disarankan untuk tetap melihat nilai ukuran 

perusahaan, karena dalam penelitian ini ukuran perusahaan mampu 

memperkuat profitabilitas terhadap struktur modal. Berdasarkan 

penelitian ini dengan memperhatikan variabel-variabel tersebut, 

perusahaan dapat memutuskan besarnya struktur modal yang sesuai 

sehingga dihasilkan kebijakan struktur modal yang optimal bagi 

perusahaan. 

2. Bagi Investor  

Bagi investor yang akan melakukan investasi pada perusahaan 

transportasi dan logistik sebaiknya lebih memperhatikan variabel 

struktur aktiva, likuditas, dan profitabilitas. Hal ini dikarenakan ketiga 
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variabel tersebut telah terbukti mampu mempengaruhi struktur modal 

pada perusahaan transportasi dan logistik yang teraftar di BEI tahun 

2018-2020. Serta didukung dengan adanya temuan bahwa ukuran 

perusahaan mampu memperkuat profitabilitas terhadap struktur modal. 

Dengan mempertimbangkan variabel struktur aktiva, likuiditas, dan 

profitabilitas diharapkan para investor dapat mengambil keputusan 

yang tepat untuk pertimbangan sebelum mengambil keputusan dalam 

melakukan investasi. 

3. Bagi Kreditur  

Bagi kreditur yang akan melakukan pinjaman pada perusahaan 

transportasi dan logistik sebaiknya lebih memperhatikan variabel 

struktur aktiva, likuiditas, dan profitabilitas. Hal ini dikarenakan ketiga 

variabel tersebut telah terbukti mampu mempengaruhi struktur modal 

pada perusahaan transportasi dan logistik yang teraftar di BEI tahun 

2018-2020. Serta didukung dengan adanya temuan bahwa ukuran 

perusahaan mampu memperkuat profitabilitas terhadap struktur modal. 

Dengan mempertimbangkan variabel struktur aktiva, likuiditas, dan 

profitabilitas diharapkan para kreditur dapat mengambil keputusan yang 

tepat untuk pertimbangan sebelum memberikan pinjaman kepada 

perusahaan.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambah variabel 

independen di luar penelitian ini yang dimungkinkan berpengaruh 
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terhadap struktur modal seperti variabel Kebijakan dividen berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap struktur modal (Pertiwi dan Darmayanti, 

2018). Risiko bisnis berpengaruh positif terhadap struktur modal 

(Setiawan dan Veronica 2020). Hal ini didukung dengan hasil uji 

determinasi sebesar 44,7%, ini artinya masih ada 55,3% dipengaruhi 

variabel lain dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti selanjutnya harus 

mempertimbangkan kestabilan kondisi perekonomian yang 

berhubungan dengan rentang waktu penelitian tersebut. Tujuannya 

untuk meningkatkan ketepatan model yang akan dihasilkan. 
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