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ABSTRAKSI 
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur 

aktiva, profitabilitas, risiko bisnis dan growth terhadap struktur modal dengan GCG 

sebagai variabel moderating.. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang go public di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan teknik 

purposive samping, maka diperoleh jumlah sampel 69 perusahaan selama 2014-2018, 

sehingga diperoleh 345 observasi. Analisis statistiknya menggunakan analisis 

deskriptif dan Moderating Regression Analysis. 

Setelah lolos uji asumsi klasik, baik uji normalitas, uji otokorelasi, uji 

multikolinieritas maupun uji heteroskedastisitas, maka hasil regresi menunjukkan 

bahwa struktur aktiva, risiko bisnis dan growth mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap struktur modal, sedangkan profitabilitas mempunyai pengaruh 

negatif terhadap struktur modal. Good Corporate Governance (GCG) tidak mampu 

memperkuat pengaruh struktur aktiva dan pertumbuhan perusahaan terhadap struktur 

modal. Namun GCG mampu memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap struktur  

modal dan memperlemah pengaruh risiko bisnis terhadap  struktur modal. 

 

 

 

Kata Kunci :   Struktur aktiva, profitabilitas, risiko bisnis dan growth dan GCG, 

struktur modal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

This study aims to determine and analyze the effect of asset structure, 

profitability, business risk and growth on capital structure with GCG as a 

moderating variable. The population in this study are all manufacturing companies 

that go public on the Indonesia Stock Exchange. By using the purposive technique 

aside, a sample of 69 companies was obtained during 2014-2018, so that 345 

observations were obtained. The statistical analysis uses descriptive analysis and 

Moderating Regression Analysis. 

After passing the classic assumption test, both normality test, autocorrelation 

test, multicollinearity test and heteroscedasticity test, the regression results show that 

asset structure, business risk and growth have a positive and significant effect on 

capital structure, while profitability has a negative influence on capital structure. 

Good Corporate Governance (GCG) is not able to strengthen the influence of asset 

structure and company growth on capital structure. However, GCG is able to 

strengthen the effect of profitability on capital structure and weaken the effect of 

business risk on capital structure. 

 

Keywords:   Asset structure, profitability, business risk and growth and GCG, 

capital structure 
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