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PENGARUH STRUKTUR AKTIVA DAN PERTUMBUHAN 
PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL 

(Studi Pada Perusahaan Non Keuangan dan Perbankan yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia Tahun 2018) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, umur 
perusahaan, pertumbuham perusahaan dan struktur aktiva terhadap struktur modal. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan 
diperoleh sampel 510 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah perusahaan non keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
laporan tahunan perusahaan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunkan 
alat analisis statistik dengan program SPSS yang meliputi uji asumsi klasik, analisis 
regresi liner berganda, uji koefisien determinasi, uji statistik F dan uji statistik t. 
Hasil penilitian secara parsial menunjukkan bahwa (1) ukuran perusahaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal, (2) umur perusahaan 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal, (3) pertumbuhan 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal, (4) struktur aktiva 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Sebesar 4,2% struktur 
modal dapat dijelaskan oleh variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, 
pertumbuhan perusahaan dan struktur aktiva. Sedangkan sisanya sebesar 95,8% 
disebabkan oleh variabel lain. 

Kata kunci: Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan 
Perusahaan, Struktur Aktiva 

Abstract 

This study aims to analyze the effect of firm size, firm age, firm growth and asset 
structure on the capital structure. The sampling technique used purposive sampling 
method and obtained a sample of 510 companies. The sample used in this study is 
non-financial and banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 
2018. The data used in this study is the company's annual report. Hypothesis testing 
in this study uses statistical analysis tools with the SPSS program that includes 
classic assumption test, multiple regression analysis, coefficient of determination 
test, the F test and the t test. The results of the study partially show that (1) firm size 
has a positive and significant effect on capital structure, (2) firm age has a negative 
and significant effect on capital structure, (3) firm growth does not affect capital 
structure, (4) asset structure has a positive and significant effect on capital structure. 
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4.2% of capital structure can be explained by variables of firm size, firm age, firm 
growth and asset structure. While the remaining 95.8% is caused by other variables. 

Keywords: Capital Stucture, Firm Size, Firm Age, Firm Growth, Asset Structure 

1. PENDAHULUAN

Di tengah perkembangan dan kemajuan dunia, perusahaan selalu menghadapi 

persaingan usaha yang semakin ketat. Masalah ini mendorong perusahaan untuk 

terus selalu kreatif menciptakan serta melakukan strategi-strategi bisnis yang tepat 

sehingga perusahaan dapat tetap bertahan dan berkembang. Strategi bisnis tersebut 

diantaranya melakukan diversifikasi produk, merancang dan menerapkan kiat-kiat 

pemasaran, meningkatkan produktivitas, menggencarkan proses produksi yang 

efisien, dan lain-lain (Surjadi dan Sinambela, 2015). 

Agar perusahaan bisa beraktifitas dengan normal untuk melakukan 

pengembangan usaha, atau bahkan hanya untuk bisa bertahan hidup dan bahkan 

untuk membayar utang perusahaan membutuhkan dana untuk melakukannya. 

Seluruh kegiatan perusahaan mulai dari kegiatan kecil hingga kegiatan strategis, 

perusahaan sangat membutuhkan dana yang cukup. Perusahaan memerlukan 

faktor-faktor pendukung yang kuat khususnya dalam pengelolaan pendanaan yang 

baik guna kedepannya menunjang kinerja perusahaan. Menurut Purnianti dan Putra 

(2016) sumber pendanaan yang dapat digunakan oleh perusahaan ada dua yaitu 

sumber pendanaan yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri dan sumber 

pendanaan yang berasal dari luar perusahaan. 

Sumber pendanaan dari dalam perusahaan berupa keuntungan yang tidak 

dibagikan kepada pemegang saham atau laba ditahan. Seiring pertumbuhan 

perusahaan sumber dana dari dalam perusahaan tidak mencukupi, maka diperlukan 

sumber dari luar perusahaan. Sumber pendanaan dari luar berupa utang, obligasi 

atau menerbitkan saham. Perbandingan antara sumber dana dari internal dan 

eksternal disebut struktur modal. Pengertian dari struktur modal adalah 

perimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen atau 

perbandingan antara utang jangka panjang dan modal sendiri yang digunakan 

perusahaan (Juliantika dan Dewi, 2016). 
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Struktur modal yang optimal merupakan pilihan alternatif kombinasi modal 

sendiri dan modal utang jangka panjang serta menghasilkan nilai perusahaan tinggi 

dan biaya modal rendah (Krisnanda dan Wiksuana, 2015). Keputusan pendanaan 

perusahaan yang baik dapat dilihat dari struktur modalnya, yakni dalam keputusan 

keuangan yang berkaitan dengan komposisi utang, baik utang jangka pendek 

permanen, utang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa yang akan 

digunakan oleh perusahaan (Juliantika dan Dewi, 2016). 

Pentingnya masalah penentuan struktur modal bagi suatu perusahaan, 

membuat seorang manajer sebaiknya mengetahui faktor apa saja yang 

mempengaruhi struktur modal suatu perusahaan. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi struktur modal menurut penelitian Septiani dan Suaryana (2018) 

adalah ukuran perusahaan, menjelaskan bahwa ukuran perusahaan merupakan besar 

kecilnya perusahaan dilihat dari nilai equity, nilai perusahaan, ataupun hasil nilai 

total aset dari suatu perusahaan.  

Definisi ukuran perusahaan menurut (Sudarmadji dan Sularto, 2007) yaitu, 

ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi 

pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan perusahaan dan kapitalisasi pasar maka 

semakin besar pula ukuran perusahaan. Semakin besar aktiva maka semakin banyak 

modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran 

uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula dikenal dalam 

masyarakat. 

Menurut penelitian Wardana dan Sudiartha (2015) umur perusahaan juga 

mempunyai pengaruh terhadap struktur modal. Umur perusahaan adalah umur sejak 

berdirinya hingga perusahan telah mempu menjalankan operasinya. Secara teoritis 

perusahaan yang telah lama berdiri akan dipercaya oleh penanam modal (investor) 

daripada perusahaan yang baru berdiri, karena perusahaan yang telah lama berdiri 

diasumsikan akan dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi daripada perusahaan 

baru berdiri. Akibatnya perusahaan yang baru berdiri akan kesulitan dalam 

memperoleh dana di pasar modal sehingga lebih mengandalkan modal sendiri  (Zen 

dan Herman, 2007). 
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Menurut Brigham dan Houston (2001) tingkat pertumbuhan perusahaan dan 

struktur aktiva juga menjadi faktor yang mempengaruhi struktur modal. 

Pertumbuhan perusahaan dapat diketahui dengan perubahan tahun-ke-tahun dalam 

total asset (Maryanti, 2016). Aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas 

operasional perusahaan. Menurut Handayani dan Mayasari (2018) pertumbuhan 

perusahaan mengakibatkan kebutuhan dana semakin besar, sehinga dalam 

memenuhi sumber dana tersebut, perusahaan dapat menggunakan sumber dana dari 

luar perusahaan yaitu utang. 

Komposisi aktiva perusahaan yang akan menunjukkan seberapa besar aset 

perusahaan disebut struktur aktiva Firmansyah (2016). Definisi Struktur Aktiva 

menurut Syamsuddin dalam jurnal Batubara, et al., (2017) adalah penentuan berapa 

besarnya alokasi untuk masing-masing komponen aktiva, baik aktiva lancar 

maupun aktiva tetap. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian 

dengan variabel struktur modal, ukuran perusahaan, umur perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, dan struktur aktiva, dengan judul “Pengaruh Struktur 

Aktiva dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Struktur Modal (Studi Pada 

Perusahaan Non Keuangan dan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2018)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk menguji pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap struktur modal perusahaan. (2) Untuk menguji pengaruh umur 

perusahaan terhadap struktur modal perusahaan. (3) Untuk menguji pengaruh 

pertumbuhan perusahaan terhadap struktur modal perusahaan. (4) Untuk menguji 

pengaruh struktur aktiva perusahaan terhadap struktur modal perusahaan. 

2. METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh 

dari data laporan tahunan dari perusahaan non keuangan dan perbankan dalam satu 

periode yaitu tahun 2018. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan non 

keuangan dan perbankan. Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang 

digunakan adalah purpossive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 
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pertimbangan tertentu. Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: 

a. Merupakan perusahaan non keuangan dan perbankan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesiapada tahun 2018.

b. Merupakan perusahaan yang laporan keuangannya lengkap.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen laporan keuangan yang telah 

dipublikasikan oleh perusahaan non keuangan dan perbankan di website resmi 

Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, www.rti.co.id dan dokumen-dokumen 

laporan keuangan lain.  

Variabel dependen pada penelitian ini adalah struktur modal dan variabel 

independennya adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuha 

perusahaan dan struktur aktiva. 

2.1 Struktur Modal  

Struktur Modal (Debt to Equity Ratio/DER) yang merupakan ratio mengukur 

kemampuan perusahaan untuk mengembalikan biaya utang melalui modal 

yang dimilikinya. Formula dari Debt to Equity Ratio dapat dirumuskan sebagi 

berikut (Ariani dan Wiagustini, 2017). 

	 	 	 	
	 	

	
	 100 

(1) 

2.2 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan, yaitu gambaran kemampuan finansial perusahaan dalam suatu 

periode tertentu. Adapun ukuran perusahaan dalam penelitian ini diproksikan 

dengan logaritma natural dari total aktiva dengan satuan persen sehingga 

didapatkan rumus sebagai berikut (Wardana dan Sudiartha, 2015). 

	 	  

(2) 

2.3 Umur Perusahaan 

Umur perusahaan, yaitu seberapa lama suatu perusahaan dapat bertahan, 

bersaing, dan mengambil kesempatan bisnis yang ada didalam perekonomian. 
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Umur perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan menghitung hasil dari 

pengurangan antara tahun penelitian dengan tahun pendirian perusahaan, sehingga 

didapatkan rumus sebagai berikut (Wardana dan Sudiartha, 2015). 

	 	 	  

(3) 

2.4 Pertumbuhan Perusahaan 

Tingkat pertumbuhan perusahaan tahunan, dihitung dengan menggunakan 

perubahan tahun-ke-tahun dalam total asset (Maryanti, 2016). 

	 	
	 	 	 	 1

	 	 1

(4) 

2.5 Struktur aktiva dapat ditentukan dengan aktiva tetap dan total aktiva, 

rumusnya sebagai berikut (Batubara, et al., 2017). 

	
	
	

	 100% 

(5) 

Penelitian ini menggunakan dua variabel dengan menafsirkan data yang ada 

sehingga memberikan gambaran uji statistik yang dilakukan meliputi: uji 

asumsi klasik (uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heterokedastisitas) 

analisis regresi linear berganda, uji ketepatan model ( uji F, R2) dan uji t. 

Persamaan regresi linier berganda dari penelitian ini sebagai berikut: 

Y = α + βSize + βAge + βGrowth + βTangibility + e 

(6) 

Keterangan: 

Y = Utang Jangka Panjang 

α = Konstanta 

βSize = Ukuran Perusahaan  

βAge = Umur Perusahaan 

βGrowth = Pertumbuhan Aset 

βTangibility = Struktur Aktiva 

e = Tingkat kesalahan atau gangguan (Error) 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Asumsi Klasik 

3.1.1 Uji normalitas 

Hasil analisis uji normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 

0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi secara tidak 

normal, karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05. 

3.1.2 Uji Multikolinieritas 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel 

Collinearity  

Statistics Keterangan 

Tolerance VIF 

Ukuran Perusahaan 0,924 1,083 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Umur Perusahaan 0,945 1,059 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Pertumbuhan Perusahaan 0,993 1,007 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Struktur Aktiva 0,963 1,038 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Sumber: Data sekunder diolah, 2019 

Hasil analisis uji multikolinearitas  menunjukkan nilai tolerance > 0,1 dan VIP < 

10, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi adanya multikolinearitas. 

3.1.3  Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) Keterangan 

6,485 0,000 Tidak Normal

Sumber: Data sekunder diolah, 2019 
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Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel Sig Keterangan

Ukuran Perusahaan 0,064 Tidak Terjadi Heterokedastisitas 

Umur Perusahaan 0,126 Tidak Terjadi Heterokedastisitas 

Pertumbuhan Perusahaan 0,755 Tidak Terjadi Heterokedastisitas 

Struktur Aktiva 0,024 Terjadi Heterokedastisitas 

Sumber: Data sekunder diolah, 2019 

Hasil analisis uji hetrokedastisitas menunjukkan salah satu variabel Sig. kurang dari 

0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terjadi heterokedastisitas. 

3.2 Uji Regresi Linier Berganda 

Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel B T Sig.

Constant -2,041 -2,648 0,000

Ukuran Perusahaan 0,158 2,939 0,003 

Umur Perusahaan -0,009 -1,699 0,090 

Pertumbuhan Perusahaan -0,006 -0,471 0,638 

Struktur Aktiva 1,035 2,839 0,005 

Sumber: Data sekunder diolah, 2019 

Hasil persamaan regresi sebagai berikut: 
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	 2,041 0,158 0,009 0,006

1,035  

(5) 

(1) Nilai konstanta α sebesar -2,041, jika ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan struktur aktiva memiliki nilai nol 

(konstanta), maka DER (struktur modal) perusahaan akan meningkat sebesar -

2,041. (2)Nilai β (Size) sebesar 0,158, apabila setiap penambahan variabel ukuran 

perusahaan sebesar satu satuan maka akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,158 

satuan DER dengan asumsi variabel umur perusahaan, pertumbuhan perusahaan, 

dan struktur aktiva bernilai konstant (0). (3)Nilai β (Age) sebesar -0,009, apabila 

setiap peningkatan variabel umur perusahaan sebesar satu satuan maka akan 

menyebabkan kenaikan sebesar -0,009  satuan DER dengan asumsi variabel ukuran 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan struktur aktiva bernilai konstant (0). 

(4)Nilai β (Growth) sebesar -0,006, apabila setiap peningkatan variabel 

pertumbuhan perusahaan sebesar  satu satuan  maka akan menyebabkan kenaikan 

sebesar -0,006  satuan DER dengan asumsi variabel ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, dan struktur aktiva bernilai konstatnt (0). (5)Nilai β (Tangibility) 

sebesar 1,035, apabila setiap peningkatan variabel pertumbuhan perusahaan sebesar 

satu satuan maka akan menyebabkan kenaikan sebesar 1,035 satuan DER dengan 

asumsi variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan pertumbuhan 

perusahaan bernilai konstant (0). 

Tabel 5. Hasil Regresi 

Variabel 

Koefisien 

Regresi 

Std. 

Error t-statistik Prob. 

Constant -2,041 0,771 -2,648 0,008

Ukuran Perusahaan 0,158 0,054  2,939*** 0,003 
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3.3 Uji Ketetapan Model 

Diketahui pengaruh variabel independen ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan struktur aktiva terhadap variabel harga 

saham yang dinyatakan dengan nilai R Square (R2), yaitu 0,042 atau 4,2%. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel independen yaitu ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan perusahaa, dan struktur aktiva  yang 

dapat diterangkan oleh model persamaan ini sebesar 4,2%, sedangkan sisanya 

95,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. Hasil analisi uji F 

menunjukkan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 berarti secara simultan 

variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen DER. 

3.3.1 Pengaruh Ukuran Terhadap Struktur Modal 

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien regresi (B) positif 

sebesar 0,158 dan dengan  menggunakan level signifikansi 1% maka nilai 

signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,01 yang artinya nilai ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Artinya menunjukkan 

bahwa semakin besar ukuran perusahaan yang dimiliki perusahaan maka semakin 

Umur Perusahaan -0,009 0,005 -1,699* 0,090 

Pertumbuhan Perusahaan -0,006 0,013 -0,471* 0,638 

Struktur Aktiva 1,035 0,364 2,839*** 0,005 

R-squared = 0,042 

F-statistic  = 5,584 

Prob. (F-statistic) = 0,000 

*signifikan 10%,  **signifikan 5%,  ***signifikan 1%
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besar pula dana eksternal khususnya utang yang digunakan perusahaan, sehingga 

akan meningkatkan struktur modal.  

Perusahaan besar akan lebih menggunakan sumber dana eksternal yang 

berasal dari utang untuk kebutuhan operasional dan kegiatan ekspansi perusahaan. 

Dalam kegiatan ekspansi akan membutuh modal yang besar,  perusahaan besar akan 

lebih berani untuk berutang dan memiliki kesempatan meminjam dana lebih 

banyak. Perusahaan dengan ukuran yang besar juga dianggap dapat dengan mudah 

mengakses sumber modal dan mempunyai kemampuan pengembalian pinjaman 

yang baik, sehingga perusahaan cenderung menambah jumlah utangnya (Maulina, 

et al., 2018). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Septiani dan 

Suaryana (2018), Mau, et al., (2015), Suryaman (2016) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan bepengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. 

3.3.2 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Struktur Modal. 

Variabel umur perusahaan memiliki nilai koefisien regresi (B) negatif sebesar -

0,009 dan dengan menggunakan level signifikansi 10% maka nilai signifikansi 

0,090 lebih kecil dari 0,10 yang artinya umur perusahaan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap struktur modal. Artinya menunjukkan bahwa semakin lama 

perusahaan berdiri, umur perusahaan semakin bertambah maka semakin kecil dana 

eksternal khususnya utang yang digunakan perusahaan, sehingga struktur modal 

akan mengalami penurunan. 

Perusahaan yang memiliki usia lebih tua menggunakan lebih sedikit utang 

daripada perusahaan yang lebih muda. Dapat terjadi dikarena perusahaan yang lebih 

muda ditemukan lebih sulit untuk menggunakan modal sendiri dan bergantung pada 

penggunaan utang sehingga perusahaan yang lebih muda cenderung memiliki rasio 

utang yang lebih tinggi. Hal ini juga dapat terjadi karena perusahaan lebih tua 

mempunyai kredibilitas yang lebih terpercaya di mata investor, memudahkan 

perusahaan untuk mendapat penanaman modal dari luar. Mengakibatkan 

perusahaan yang lebih tua akan lebih memilih membiayai struktur modal dengan 

ekuitas dibanding utang jangka panjang (Dimitri dan Sumani, 2013). Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Dimitri dan Sumani (2013), Sari, et al., 
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(2015) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap struktur modal. 

3.3.3 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Struktur Modal. 

Variabel pertumbuhan perusahaan memiliki nilai koefisien regresi (B) negatif 

sebesar -0,006 dan nilai dengan menggunakan level signifikansi 10% maka nilai 

signifikansi 0,638 lebih besar dari 0,10 yang artinya pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap stuktur modal. Hal ini berarti pertumbuhan perusahaan yang 

besar tidak akan mempengaruhi struktur modal. Jadi perusahaan yang mengalami 

pertumbuhan ataupun tidak mengalami pertumbuhan memiliki kecederungan yang 

sama dalam menggunakan utang, sehingga tidak mempengaruhi struktur modal 

(Ichtiarni, et al., 2017). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Ichtiarni, 

et al., (2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan aset tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal. 

3.3.4 Pengaruh Struktur Aktiva Terhadap Struktur Modal. 

Variabel struktur aktiva  memiliki nilai koefisien regresi (B) positif sebesar 

1,035 dan dengan menggunakan level signifikansi 1% maka nilai signifikansi 0,005 

lebih kecil dari 0,01 yang artinya  struktur aktiva berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap struktur modal. Artinya menunjukkan bahwa semakin besar struktur 

aktiva yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula dana eksternal khususnya 

utang yang digunakan perusahaan, sehingga akan meningkatkan struktur modal.  

Perusahaan yang asetnya memadai untuk digunakan sebagai jaminan 

cenderung akan cukup banyak menggunakan utang. Semakin besar struktur aktiva 

yang dimiliki perusahaan maka semakin besar juga peluang perusahaan 

menggunakan utang. Hal ini disebabkan karena aktiva tetap yang dimiliki 

perusahaan dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh utang (Andika dan 

Saedana, 2019). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Suryaman 

(2016), dan  Ariani dan Wiagustini (2017) yang menyatakan bahwa struktur aktiva 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. 
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4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Struktur Aktiva dan 

Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Struktur Modal (Studi Pada Perusahaan Non 

Keuangan dan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018)” 

peniliti menyimpulkan bahwa: 

1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur

modal. Dengan nilai signifikansi (0,003 < 0,01) dan nilai koefisien regresi

(B) 0,158.

2. Umur perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur

modal. Dengan nilai signifikansi (0,090 < 0,10) dan nilai koefisien regresi

(B) -0,009.

3. Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal.

Dengan nilai signifikansi (0,638 > 0,10) dan nilai koefisien regresi (B) -

0,006. 

4. Struktur aktiva berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal.

Dengan nilai signifikansi (0,005 < 0,01) dan nilai koefisien regresi (B)

1,035. 

4.2 Saran 

Berikut adalah beberapa saran untuk penelitian berikutnya: 

1. Menambah faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap struktur

modal yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya.

2. Menambah periode pengamatan penelitian yang dapat mencerminkan

kondisi dalam jangka panjang.

3. Memperhatikan variabel yang sesuai dengan penelitian sehingga data suatu

perusahaan dengan perusahaan lain tidak berbeda terpaut jauh, yang dapat

mempengaruhi lolosnya hasil uji asumsi klasik.

4. Memperbaiki nilai R Square (R2) dengan memasukkan variabel-variabel

lain, sehingga diperoleh daya prediksi yang lebih baik.
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