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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 

ْلمِه فَُهَوفهى َسبهْيلِه للهِ  َمنِْ َخرَِ جَِ فهى َطلَبِه اْلعه

 

“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah”. 

( HR. Turmudzi) 

 

نهْينَِ إهْيْمانًاأَْحَسنُُهمِْ ُخلًُقا  َواَِ ْكَملُِ اْلُمؤِْ مه

 

“Dan orang mukmin yang paling sempurna Imanya adalah mereka yang paling 

baik Akhlaknya”. 

(HR. Ahmad) 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Karya ini dipersembahkan keluarga tercinta dan sahabat-sahabat tersayang. 
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ABSTRAK 

 

Masalah struktur modal merupakan masalah penting bagi perusahaan, karena baik 

buruknya struktur modal perusahaan akan mempunyai efek langsung terhadap 

posisi financialnya. Suatu perusahaan yang mempunyai struktur modal yang tidak 

baik, dimana mempunyai hutang yang sangat besar akan memberikan beban yang 

besar kepada perusahaan 

 Peneilitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur permodalan mereka dengan moderasi variabel pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel 

independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas dan aset 

tangible, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah struktur 

permodalan perusahaan serta kepemilikan Institusional sebagai variabel 

mderating. Metode yang digunakan adalah Purposive sampling dan diperoleh 

sampel sebanyak 60 perusahaan. Data analisis dengan asumsi klasik yaitu uji 

multikonearitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, Analisis regresi, uji t.dan 

analisis koefisien determinasi 

 Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa profitabilitas pengaruh 

negatif terhadap struktur modal,sedangkan ukuran perusahaan dan aset tangible 

tidak mempengaruhi struktur modal perusahaan serta kepemilikan institusional  

 

Kata Kunci :  Ukuran perusahaan, Aset tangible, Struktur modal, Kepemilikan 

Institusional 
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ABSTRACT 

 

The problem of capital structure is an important issue for any company, because 

the goodness of the capital sctrukture of the firm will have a direct effect on its 

financial position. A company that has a bad capital structure, which has a very 

large debt will give a heavy burden to the the company 

 This study aims to determine the factor that affect their capital structure 

with moderation of variable on manufactur companies listed on the Indonesia 

Stock Exchange. The Independent variable used are tangibility, profitability and 

firm size, while the dependent variable used is firm capital structure and 

institusional ownership as moderating variable. The method used is purposive 

sampling method and obtained sample of 60 companies. Data were analyzed with 

classical assumption, multinearity test, autogeneration test, heterocedasticity test, 

Regresssion Analysis, t test and Coeficient of determinasi Analysis. 

Based on the result of this study it is conclused that profitabilitas negative 

influence on capital structure, while firm size and tangibility assets do not affect 

the company’s capital structure and institutional ownership 

 

Keywords : Profitabilitas, Company size, tangible assets,captal structure 

Intitutional ownership  
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INTISARI 

 Struktur modal memiliki peranan penting bagi perusahaan secara 

keseluruhan, karena dengan adanya struktur modal maka suatu perusahaan dapat 

menilai kinerja perusahaan serta mampu mengambil keputusan-keputusan penting 

untuk mengembangkan perusahaan untuk berkembang serta pihak-pihak lembaga 

keuangan. 

 Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) berturut-turut tahun 2014-2016. Untuk jumlah 

populasi sampel diperoleh sampel sebanyak 60 perusahaan. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan metode Purposive sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. 

           Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa variabel profitabilitas secara 

parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal, 

sehingga hipotesis diterima. 

2. Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa variabel ukuran perusahaan 

dan aset tangible secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan, 

sehingga hipotesis ditolak. 

3. Dari hasil pengujian terhadap kepemilikan Institusional sebagai variabel 

moderating diketahui bahwa variabel hanya interaksi kepemilikan 

institusional dengan profitabilitas (MOD3) yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap struktur modal. 
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