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ABSTRAKSI 

 
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui apakah variabel-variabel 

profitabilitas, likuiditas, resiko bisnis, growth dan struktur aktiva mempengaruhi 

struktur modal secara parsial; 2) Mengetahui apakah variabel-variabel profitabilitas, 

likuiditas, resiko bisnis, growth dan struktur aktiva mempengaruhi struktur modal 

secara simultan. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 35 data yang berasal dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2012 

dan mencantumkan data laporan keuangan yang lengkap pada tahun 2008-2012. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling atau 

pengambilan sampel yang berdasarkan pertimbangan dan criteria tertentu. Metode 

analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu 

dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Dengan pengujian hipotesis menggunakan uji 

signifikan simultan (Uji-F) dan uji signifikan parsial (Uji-t) serta Koefisien 

Determinasi (R²) dengan standard error of estimate yang digunakan sebesar 5% atau 

0,05. 

Hasil penelitian : 1) Secara parsial terdapat pengaruh yang negative dan 

signifikan antara profitabilitas dengan struktur modal pada perusahaan-perusahaan 

telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia; 2) Secara parsial terdapat 

pengaruh negative dan signifikan antara likuiditas dengan struktur modal pada 

perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia; 3) 

Secara parsial terdapat pengaruh negative dan signifikan antara growth dengan 

struktur modal pada perusahaan-perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia; 4) Sedangkan antara variabel resiko bisnis dan 

struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan-

perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia; 5) Secara 

simultan variabel profitabilitas, likuiditas, resiko bisnis, growth dan struktur aktiva 

mempengaruhi struktur modal pada perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

Kata Kunci : Struktur Modal, profitabilitas, likuiditas, resiko bisnis, growth dan 

struktur aktiva. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Perusahaan merupakan suatu kegiatan bisnis yang sangat penting di 

dalam suatu perekonomian perusahaan yang dibangun dengan tujuan 

memperoleh keuntungan yang dapat dimanfaatkan juga di masa yang akan 

datang. Dewasa ini perusahaan selalu melakukan pengembangan dalam upaya 

untuk mengantisipasi persaingan yang semakin ketat. Upaya  yang dilakukan 

tersebut  merupakan  permasalahan  tersendiri  bagi  perusahaan,  karena 

menyangkut  pemenuhan  dana  yang  diperlukan  untuk  melakukan 

pengembangan  perusahaan.  Apabila  suatu  perusahaan  dalam  memenuhi 

kebutuhan  dananya  mengutamakan  sumber  dari  dalam  perusahaan  sendiri, 

maka  perusahaan  akan  sangat  mengurangi  ketergantungannya  kepada  

pihak luar dalam mengatasi masalah pendanaan. 

Tetapi perusahaan dalam beroperasi selalu membutuhkan modal atau 

dana yang akan digunakan untuk membiayai biaya produksi, operasi maupun 

pembelian aktiva tetap, sehingga pengusaha harus dapat berfikir darimana 

sumber dana dapat diperoleh. 

Modal atau dana perusahaan dapat diperoleh dari dua sumber yaitu dari 

sumber internal perusahaan, seperti modal sendiri (MS) yang berbentuk setoran 

modal pemilik atau saham dan laba ditahan. Adapun yang bersumber dari  

eksternal perusahaan seperti modal asing (MA) yang berbentuk hutang (Suad 

Husnan & Enny Pudjiastuti, 2004). 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan profitabilitas sebagai salah 

satu faktor struktur modal memberikan hasil yang berbeda-beda antara lain 

hasil penelitian Hasa Nurrohim KP (2008) menunjukan bahwa profitabilitas 

berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal. Hasil penelitian 

tersebut berbeda dengan penelitian Seftianne dan Ratih Handayani (2011) 

menyatakan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi struktur modal. 

Hasil penelitian mengenai pengaruh likuiditas terhadap struktur modal 

juga menunjukan hasil penelitian yang berbeda-beda antara lain hasil penelitian 

Seftianne dan Ratih Handayani (2011) menyatakan bahwa likuiditas tidak 

mempengaruhi struktur modal. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan 

penelitian Muhammad Syahril dan Isnurhudi (2013) menyatakan bahwa 

likuiditas berpengaruh negative dan signifikan terhadap struktur modal. 

Hasil penelitian mengenai pengaruh resiko bisnis terhadap struktur 

modal juga menunjukan hasil penelitian yang berbeda-beda antara lain hasil 

penelitian  Joni dan Lina (2010) menyatakan bahwa resiko bisnis tidak 

memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Hasil ini berbeda dengan 

Muhammad Syahril dan Isnarhudi (2013) menyatakan bahwa resiko bisnis 

berpengaruh negative dan signifikan terhadap struktur modal.  

Hasil penelitian mengenai pengaruh Growth terhadap struktur modal 

juga menunjukan hasil penelitian yang berbeda antara lain hasil penelitian Joni 

dan Lina (2010) menyatakan bahwa growth memiliki pengaruh positif terhadap 
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struktur modal. Hasil ini berbeda dengan Sarsa Meta Nugraini (2012) 

menyatakan bahwa Growth berpengaruh positif dan tidak dapat diterima. 

Hasil penelitian mengenai pengaruh struktur asset terhadap struktur modal juga 

menunjukan hasil penelitian yang berbeda-beda antara lain hasil penelitian 

Hasa Nurrohim KP (2008) menunjukan bahwa struktur asset berpengaruh 

secara signifikan terhadap struktur modal. Hasil ini berbeda dengan Seftianne 

dan Ratih Handayani (2011) menyatakan bahwa struktur asset tidak 

mempengaruhi struktur modal. 

Dari beberapa penelitian terdahulu masih terjadi perbedaan hasil 

penelitian (research gap) mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

struktur modal. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui faktor-faktor apakah 

yang berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan telekomunikasi yang 

terdaftar di BEI periode 2008-2012. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah profitabilitas, Growth, resiko bisnis, likuiditas dan struktur asset. 

Oleh karena itu, perusahaan dalam menentukan struktur modal perlu 

dipahami dan dilakukan analisis terlebih dahulu agar nilai perusahaan dapat 

diperoleh nilai yang dapat memuaskan para pemegang saham atau pemilik 

perusahaan.  

Dari fenomena dan teori yang diungkapkan diatas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang Struktur Modal. Penelitian ini membatasi 

penelitian terhadap faktor yang mempengaruhi Struktur modal, yaitu 

profitabilitas, likuiditas, resiko bisnis, Growth, struktur aktiva. Penelitian ini 

mengambil sampel dari perusahaan Telekomunikasi di BEI.  

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 1)Menganalisis apakah variable 

profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan Telekomunikasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 2)Menganalisis 

apakah variable likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan 

Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

3)Menganalisis apakah variable resiko bisnis berpengaruh terhadap struktur 

modal perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2012. 4)Menganalisis apakah variable Growth berpengaruh 

terhadap struktur modal perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2008-2012. 5)Menganalisis apakah variable struktur 

aktiva berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan Telekomunikasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

METODE PENELITIAN 

A. Definisi Operasional 

1. Variabel Dependent  

Variabel Dependent dalam penelitian ini adalah variabel struktur modal. 

The Debt Ratio (Struktur Modal) dihitung dengan membandingkan total 

hutang (liability) dengan total asset(Atmaja :2003).  

 

2. Variabel Independent  
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Variabel independen dalam penelitian ini adalah variable yang 

diprediksi berpengaruh terhadap struktur modal yaitu profitabilitas, 

likuiditas , resiko bisnis, Growth dan struktur aktiva yang telah dirumuskan 

sebagai berikut:  

a. Profitabilitas (ROA) adalah suatu ukuran kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. Untuk 

mengukur tingkat profitabilitas dalam penelitian ini digunakan Rasio 

ROA (Return On Asset).   

 

 

b. Likuiditas (CR) yamg dimaksud yaitu kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang 

dimilikinya. Rasio likuiditas dapat digambarkan dalam Current Ratio.  

      Rasio Likuiditas atau Current Ratio dapat dihitung sebagai berikut :  

 

 

c. Resiko bisnis merupakan ketidakpastian yang dihadapi perusahaan 

dalam menjalankan usahanya (Saidi:2004). Semakin tinggi resiko 

suatu perusahaan akan menurunkan hutang (Laksmi,2010). Resiko 

bisnis dalam penelitian ini di ukur menggunakan Basic Earning 

Power Ratio: 

 

d. Growth sales (GROWTH) adalah kesempatan yang dimiliki oleh 

perusahaan dalam mengembangkan dirinya di dalam pasar. 

Pertumbuhan penjualan dihitung sebagai presentase pertumbuhan 

penjualan pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. Adapun 

rumusnya sebagai berikut  

 

e. Struktur aktiva (SA) menggambarkan sebagian jumlah asset yang 

dapat dijadikan jaminan (collaterall value of assets). Variabel ini 

dapat diukur dengan rumus sebagaai berikut: 

 

B. Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian tersebut 

adalah Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel dengan kriteria 

tertentu. Kriteria yang dimaksud adalah :  
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a. Perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2008-2012. 

b. Perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

yang mencantumkan data laporan keuangan yang lengkap pada tahun 

2008-2012. 

No   Perusahaan      Industri  

1 PT. Bakrie Telecom Tbk      Telekomunikasi 

2 PT. Indosat Tbk       Telekomunikasi  

3 PT. Inovisi Infracom Tbk      Telekomunikasi  

4 PT. Smartfren Telecom(d/h Mobile-8 telecom) Tbk   Telekomunikasi  

5 PT. Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk   Telekomunikasi  

6 PT. Trikomsel Oke Tbk      Telekomunikasi  

7 PT. XL Axiata(d/h Excelcomindo Pratama) Tbk   Telekomunikasi 

Sampel Pada Perusahaan Telekomunikasi di BEI 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

a. Uji Signifikan Parsial (Uji – t)  

Untuk mengetahui apakah ada variabel independen yang terdiri dari 

profitabilitas, likuiditas, resiko bisnis, growth dan struktur aktiva 

berpengaruh secara dominan terhadap variabel dependen yaitu struktur 

modal, maka perlu di Uji Signifikansi Parsial (Uji- t) dengan melihat tabel 

3.8. 

Tabel 3.8. Hasil Analisis regresi Uji Signifikan Parsial (Uji-t)  

 

 B t-statistik Sig. 

(Constans) 

Profitabilitas  

Likuiditas  

Resiko bisnis  

Growth 

Struktur aktiva   

 

-1,017 

-0,390 

0,434 

-0,367 

-0,190 

10,419 

-2,440 

-2,873 

1,077 

-3,805 

-1,504 

0,000 

0,021 

0,008 

0,290 

0,001 

0,143 

Dependent Variable: STRUKTUR MODAL 

(Sumber : Output Hasil Uji t SPSS)  
Sumber : Data yang Diolah, 2015. 

Variabel Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Dari hasil regresi diperoleh nilai sebesar -2,440 dengan probabilitas 

0,021. Nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel 

profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. 

Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis 1 terbukti.. 

Variabel likuiditas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Dari 

hasil regresi diperoleh nilai sebesar -2,873 dengan probabilitas 

0,008. Nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel 
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likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. 

Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis 2 terbukti. 

Variabel resiko bisnis tidakberpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal. Dari hasil regresi diperoleh nilai sebesar 1,077 dengan 

probabilitas 0,290. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa 

variabel likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

struktur modal. Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis 3 tidak terbukti. 

Variabel growth  berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Dari 

hasil regresi diperoleh nilai sebesar -3,805 dengan probabilitas 

0,001. Nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel growth 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. Dengan 

demikian berarti bahwa Hipotesis 4 terbukti. 

Variabel struktur aktivatidakberpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal. Dari hasil regresi diperoleh nilai sebesar -1,054dengan 

probabilitas 0,143. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa 

variabel likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

struktur modal. Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis 5 tidak terbukti. 
 

b. Uji Signifikan Simultan (Uji- F)  

Selanjutnya untuk menguji hipotesis apakah semua variabel independen 

dalam penelitian ini seperti variabel profitabilitas, likuiditas, resiko bisnis, 

growth dan struktur aktiva berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen yaitu struktur modal, maka perlu dilakukan Uji-F. Berikut 

ringkasan pengujian signifkan simultan (Uji-F) yang tampak pada tabel 3.7. 

 

Tabel 3.7. Hasil Analisis Regresi Uji Signifikan Simultan (Uji-F) 

 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 

Residual 

Total 

0,904 

0,245 

1,149 

5 

29 

34 

0,181 

0,008 

21,420 0,000 

a. Predictors: (Constant), STRUKTUR AKTIVA, GROWTH, RESIKO  

BISNIS, LIKUIDITAS, PROFITABILITAS 

b. Dependent Variable: STRUKTUR 

MODAL 

Sumber : Data yang Diolah, 2015. 

 

Dari hasil analisis yang terdapat dalam tabel 3.7, menunjukan bahwa 

nilai F hitung sebesar 21,420 dengan probabilitas 0,000. Karena besarnya 

probabilitas 0,000 < 0,05 maka Ho.1 di tolak, yang berarti bahwa variabel 

indenpenden yang terdiri atas  profitabilitas, likuiditas, resiko bisnis, growth 

dan struktur aktiva secara simultan berpengaruh secara signfikan terhadap 

variabel indenpenden yaitu variabel struktur modal. 
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c. Analisis Regresi Linier Berganda  

Untuk membuktikan hipotesis yang telah ditentukan dalam penelitian ini 

digunakan uji regresi berganda. Hasil dari uji akan menunjukan apakah ada 

pengaruh antara variabel profitabilitas, likuiditas, resiko bisnis, growth dan 

struktur aktiva terhadap variabel struktur modal pada perusahaan-

perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16.0 for 

windows dan secara singkat dapat dilihat di tabel 3.6: 

Tabel 3.6 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda  

 

Model Unstandardized Coefficents 

B Std. Error t-statistik Sig 

(Constans)  

Profit (X1)  

Likuiditas (X2) 

Resk bisnis (X3) 

Growth (X4) 

SA (X5) 

0,766 

-1,432 

-0,106 

0,527 

-0,011 

-0,104 

0,074 

0,0587 

0,037 

0,489 

0,003 

0,069 

10,419 

-2,440 

-2,873 

1,077 

-3,805 

-1,504 

0,000 

0,021 

0,008 

0,290 

0,001 

0,143 

R² = 0,787  
Sumber : Data yang Diolah, 2015. 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dengan bantuan komputer program 

SPSS versi 16.0, maka dapat diketahui hasil persamaan regresi sebagai 

berikut :  

Y = 0,766 – 1,432  – 0,106  + 0,527  – 0,011  – 0,104  

Dari persamaan regresi tersebut dapat dipresentasikan sebagai berikut:  

1. Nilai konstantasebesar 0,766, artinya saat ini jika perusahaan tidak 

melakukan aktifitas penambahan pada profitabilitas, likuiditas, resiko 

bisnis, growth, dan struktur aktiva maka besarnya struktur modal 

0,766.  

2. Nilai koefisien Profitabilitas sebesar -1,432, artinya jika profitabilitas 

meningkat sebesar satu kali dari nilai semula, maka  besarnya nilai 

struktur modal akan berkurang atau turun sebesar 1,432.  

3. Nilai koefisien Likuiditas sebesar -0,106, artinya jika likuiditas 

bertambah nilainya satu kali dari nilai semula maka besarnya nilai 

struktur modal akan berkurang atau turun 0,106.  

4. Nilai koefisien resiko bisnis sebesar 0,527, artinya jika resiko  bisnis 

bertambah nilainya satu kali dari nilai semula, maka besarnya nilai 

struktur modal akan bertambah atau naik sebesar 0,527.  

5. Nilai koefisien Growth sebesar -0,011, artinya jika pertumbuhan 

penjualan perusahaan bertambah satu kali dari nilai semula maka 

struktur modal akan berkurang sebesar 0,011.  

6. Nilai koefisien struktur aktiva sebesar -0,104, artinya jika struktur 

aktiva bertambah nilainya satu kali dari nilai semula maka besarnya 

nilai struktur modal akan berkurang sebesar 0,104.  
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d. Koefisien Determinasi (R²)  

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel indenpenden seperti 

variabel profitabilitas, likuiditas, resiko bisnis, growth dan struktur aktiva 

terhadap variabel struktur modal yang dapat dilihat di tabel 3.5. Dari tabel 

tersebut ditunjukan bahwa nilai R² (koefisien determinasi) sebesar 0,787. 

Hal ini berarti variabel struktur modal dapat dipengaruhi oleh variabel 

profitabilitas, likuiditas, resiko bisnis, growth dan struktur aktiva sebesar 

78,7%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Rendahnya nilai 

koefisien determinasi tersebut dikarenakan keterbatasan peneliti yang hanya 

memasukan 5 variabel indenpenden dan di samping itu peran manajemen 

perusahaan dalam menentukan struktur modal yang mengindikasi bahwa 

perusahaan telekomunikasi dalam menggunakan modal hutang belum 

dicermati secara optimal. 

 

Kesimpulan dan Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melalui tahap 

pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan yang terakhir interpretasi 

hasil analisis mengenai pengaruh ukuran perusahaan, risiko bisnis, 

pertumbuhan asset dan kemampulabaan terhadap struktur modal, dengan 

menggunakan data yang terdistribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas, 

tidak adanya heterokedastisitas, dan tidak terdapa autokorelasi maka dihasilkan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel independen yang terdiri dari profitabilitas, likuiditas, resiko 

bisnis, growth dan struktur aktiva berpengaruh terhadap variabel dependen 

(struktur modal). Hal ini ditunjukkan oleh nilai hasil pengujian koefisien 

determinasi (R2) yang sebesar 78,7% dan sisanya yang 21,3% dipengaruhi 

oleh variabel lain. 

2. Secara simultan variabel independen yang terdiri dari profitabilitas, 

likuiditas, resiko bisnis, growth dan struktur aktiva berpengaruh terhadap 

variabel dependen(struktur modal). Hal ini dtunjukkan oleh nilai 

probabilitas signifikan hasil pengujian uji-F sebesar 0,000. Artinya bahwa 

variabel independen tersebut dapat digunakan untuk memprediksi nilai 

struktur modal. 

3. Dari hasil analisis secara parsial diperoleh bahwa variabel profitabilitas 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Hal ini dapat 

dilihat dari tingkat signifikansi profitabilitas yaitu sebesar 0,021 yang 

berarti lebih kecil dari 0,05. Jadi hipotesis yang menyatakan bahwa 

variabel profitabilitas berpengaruh terhadap variabel struktur  modal 

adalah terbukti. Hal ini mengindikasi bahwa tingkat profitabilitas yang 

lebih besar pada perusahaan akan berdampak pada penurunan struktur 

modal yang berasal dari hutang oleh perusahaan.  

4. Dari hasil analisis data secara parsial diperoleh bahwa variabel likuiditas 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Hal ini dapat 

dilihat dari tingkat signifikansi likuiditas yaitu sebesar 0,008 yang berarti 
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lebih kecil dari 0,05. Jadi hipotesis yang menyatakan bahwa variabel 

likuiditas berpengaruh terhadap variabel struktur modal adalah terbukti. 

5. Dari hasil analisis data secara parsial diperoleh bahwa variabel resiko 

bisnis (business risk) tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi resiko bisnis yaitu 

sebesar 0,029 yang berarti lebih besar dari 0,05. Jadi hipotesis yang 

menyatakan bahwa variabel resiko bisnis berpengaruh terhadap variabel 

struktur modal, tidak terbukti. 

6. Dari hasil analisis data secara parsial diperoleh bahwa variabel growth 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Hal ini dapat 

dilihat dari tingkat signifikansi growth yaitu sebesar 0,001 yang berarti 

lebih kecil dari 0,05. Jadi hipotesis yang menyatakan bahwa variabel 

growth berpengaruh terhadap variabel struktur modal adalah terbukti. 

7. Dari hasil analisis data secara parsial diperoleh bahwa varibel struktur 

aktiva tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Hal ini dapat 

dilihat dari tingkat signifikansi struktur aktiva yaitu sebesar 0,143 yang 

berarti lebih besar dari 0,05. Jadi hipotesis yang menyatakan bahwa 

variabel struktur aktiva berpengaruh terhadaap variabel struktur modal, 

tidak terbukti. 
 

Keterbatasan Penelitian  

1. Penelitian ini hanya mengambil jangka waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2008 

sampai dengan tahun 2012, sehingga data yang diambil ada kemungkinan 

kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang.  

2. Penelitian ini hanya terbatas untuk sampel perusahaan telekomunikasi 

sehingga kurang mewakili seluruh emiten yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)  

3. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel profitabilitas, likuiditas, 

resiko bisnis, growth, dan struktur aktiva mempengaruhi struktur modal 

secara bersama-sama hanya terbatas sebesar 78,7% sehingga perlu dicari 

variabel lain yang mempengaruhi struktur modal di luar model ini. 

 

Saran  

1. Bagi pihak manajemen perusahaan telekomunikasi sebaiknya sebelum 

menetapkan kebijakan struktur modalnya agar terlebih dahulu 

memperhatikan variabel profitabilitas, likuiditas, resiko bisnis, growth, dan 

struktur aktiva. Dengan memperhatikan variabel-variabel tersebut, 

perusahaan dapat memutuskan besarnya struktur modal yang sesuai 

sehingga dihasilkan kebijakan struktur modal yang optimal bagi perusahaan. 

2. Kepada peneliti yang akan datang, diharapkan dapat meneliti faktor-faktor 

lain yang dapat mempengaruhi struktur modal selain profitabilitas, 

likuiditas, resiko bisnis, growth, dan struktur aktiva dan dapat dilakukan 

pada perusahaan atau industri lain. 
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