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PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, TINGKAT 

PERTUMBUHAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP 

STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN 

(Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri 

Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat 

Pertumbuhan, dan Profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan 

manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

data sekunder berupa laporan keuangan triwulan perusahaan yang dapat diakses 

melalui website resmi idx, website resmi sampel terpilih, dan website kinerja 

emiten. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

teknik purposive sampling yang menghasilkan lima sampel terpilih untuk diteliti. 

Analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari 

ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Selain itu tingkat pertumbuhan dan 

profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap struktur modal perusahaan 

manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2019. 

Kata kunci: ukuran perusahaan, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, struktur 

modal 

 

Abstract 

This study aims to determine the effect of Company Size, Growth Rate, and 

Profitability on the capital structure of various industrial sector manufacturing 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 period. This 

research is a quantitative research using secondary data in the form of company's 

quarterly financial reports that can be accessed through the official website of idx, 

the official website of the selected sample, and website performance. The 

sampling technique used in this study is a purposive sampling technique which 

produces five selected samples to be carried out. Analysis of the data used is the 

classical assumption test and hypothesis testing. The results showed that there was 

a negative and significant effect of firm size on the capital structure. In addition, 

the growth rate and profitability have no effect on the capital structure of 

manufacturing companies in the various industrial sectors listed on the Indonesia 

Stock Exchange for the 2016-2019 period. 

Keywords: company size, growth rate, profitability, capital structure. 

 

1. PENDAHULUAN 

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memiliki jumlah yang cukup 

banyak di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan manufaktur adalah perusahaan 
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yang mengolah bahan baku atau bahan setengah baku menjadi barang jadi. Sektor 

industri merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Banyaknya jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) akan menimbulkan persaingan yang cukup ketat. Menurut (Brigham & 

Houston, 2014) perusahaan membutuhkan modal untuk tumbuh baik dalam 

bentuk utang maupun ekuitas.  

Struktur modal adalah keseimbangan pendek-hutang berjangka yang 

bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa 

(Triyono et al., 2019). Struktur modal merupakan hal yang penting karena 

mencerminkan posisi keuangan suatu perusahaan. Perusahaan harus 

mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan dalam pengambilan keputusan 

pendanaan untuk menciptakan struktur modal yang optimal. Perusahaan yang 

memiliki laba dan arus kas operasi yang tidak stabil cenderung membatasi 

penggunaan utang begitu juga sebaliknya (Brigham & Houston, 2014). Menurut 

Riyanto (2008:24) dalam (Zuhro & Suwitho, 2016) faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal yaitu stabilitas penjualan, struktur aktiva, tingkat 

pertumbuhan (growth), profitabilitas, pajak, pengawasan, sifat manajemen, sikap 

kreditur dan konsultan, ukuran perusahaan (firm size), risiko, kondisi pasar, 

kondisi internal perusahaan dan fleksibilitas keuangan.  

Ukuran perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi struktur modal. 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat menggambarkan besar atau 

kecilnya suatu perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan. Menurut (Sari & 

Oetomo, 2016) semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka kecenderungan 

menggunakan modal asing juga semakin besar dan akan semakin besar pula 

kemungkinan untuk mendapatkan pinjaman dari kreditur untuk memenuhi 

struktur modal perusahaan yang ditargetkan. Perhitungan ukuran perusahaan 

dapat diukur menggunakan dua indikator, yaitu indikator aset dan penjualan.  

Tingkat pertumbuhan merupakan naik turunnya total aset perusahaan pada 

periode tertentu. Pertumbuhan perusahaan dapat mempengaruhi kepercayaan 

kreditur terhadap perusahaan dan kesediaan pemodal untuk memberikan 

pendanaan melalui utang jangka panjang (Firnanti, 2011) dalam (Widayanti et al., 
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2016). Menurut (Brigham & Houston, 2014) perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan lebih cepat harus mengandalkan pendanaan pada modal eksternal. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. 

Perusahaan harus mempunyai target laba agar mengetahui langkah yang harus 

dilakukan. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Return 

on Asset (ROA) guna mengetahui seberapa efektifnya suatu perusahaan dalam 

menggunakan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan perusahaan 

yang maksimal. Aset yang dimiliki harus digunakan sebaik mungkin sehingga 

dapat bermanfaat bagi perusahaan (Ariyani et al., 2019). 

Dalam penelitiannya (Kartika, 2016) mengemukakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Struktur aset dan pertumbuhan 

penjualan keduanya tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. 

Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

struktur modal perusahaan. Namun, (Triyono et al., 2019) berpendapat bahwa 

profitability, firm size, business risk, dan sales growth berpengaruh terhadap 

capital structure.  

Perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Pertumbuhan, dan Profitabilitas 

terhadap Struktur Modal Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur 

Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2016-2019)”. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini dinyatakan dengan angka dan hasil dari perhitungan serta 

pengukuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran 

perusahaan, tingkat pertumbuhan, dan profitabilitas terhadap struktur modal. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media perantara sehingga 

peneliti hanya perlu mencari dan mengumpulkan data tersebut. Data sekunder 
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yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan 

periode 2016-2019 yang didapatkan dari website resmi Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yaitu www.idx.com termasuk sampel penelitian dan variabel yang akan 

diteliti. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Dokumentasi. 

Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data, baik dari website 

Bursa Efek Indonesia (BEI), jurnal-jurnal, maupun berita atau artikel dari media 

cetak maupun elektronik. Data yang dikumpulkan berupa laporan keuangan 

perusahaan periode 2016-2019. 

Metode analisis data digunakan untuk memperoleh hitungan yang akan 

diinterpretasikan menjadi hasil penelitian. Metode analisis data yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis. Pengolahan data 

pada penelitian ini menggunakan software SPSS 15.0 . 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak. Hasil Uji Normalitas dapat dilihat melalui tabel 

berikut: 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

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

0,350 0,932 Data berdistribusi normal 

Sumber: data diolah, 2021 

Berdasarkan perhitungan SPSS 15.0 dengan menggunakan One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test diatas, terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,350 > 0,05. Nilai ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah 

model regresi berganda. Apabila nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka 

data tidak terjadi multikolinearitas. 

 

 

http://www.idx.com/
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Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

UP 0,988 1,012 Tidak terjadi Multikolinearitas 

TP 0,942 1,061 Tidak terjadi Multikolinearitas 

P 0,947 1,056 Tidak terjadi Multikolinearitas 

Sumber: data diolah, 2021 

 

Dari tabel 2 terlihat bahwa ketiga variabel independen memiliki nilai 

tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak 

terjadi multikolinearitas.  Uji Heteroskedastisitas menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain.  

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel t Sig Keterangan 

UP -1,937 0,056 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

TP 0,530 0,598 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

SM -1,885 0,063 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber: data diolah, 2021 

Dari tabel IV.4 hasil perhitungan dapat dilihat bahwa variabel independen 

bernilai Sig > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Menurut (Juliandi et al., 2016) apabila nilai Durbin-Watson 

berada diantara -2 hingga 2, maka data tidak terjadi autokorelasi. 

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi 

Model Durbin-Watson Keterangan 

1 0,541 Data Tidak Terjadi Autokorelasi 

Sumber: data diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4 diperoleh Durbin-Watson sebesar 0,541. Karena nilai 

DW terletak diantara -2 dan 2, maka data tidak terjadi autokorelasi.  

Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel Β t hitung Sig t tabel Keterangan 

(Constant) 0,778     

UP -0,023 -3,408 0,001 0,1992 H1 Diterima 

TP 0,144 1,284 0,203 0,1992 H2 Ditolak 

P -0,003 -0,029 0,977 0,1992 H3 Ditolak 

R square = 0,159 

F hitung = 4,793 Sig = 0,004    

Sumber: data diolah, 2021 
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Berdasarkan tabel 5, dapat disusun persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut: 

Y = 0,778 - 0,023X1 + 0,144X2 – 0,003X3 + e (1) 

Keterangan: 

Y = Struktur Modal 

X1 = Ukuran Perusahaan 

X2 = Tingkat Pertumbuhan 

X3 = Profitabilitas 

Dari persamaan regresi diatas, maka interpretasi dari koefisien masing-

masing variabel adalah sebagai berikut: 

a = Konstanta sebesar 0,778 menyatakan bahwa jika variabel Ukuran perusahaan 

(X1), variabel tingkat pertumbuhan (X2), dan variabel profitabilitas (X3) 

dianggap konstan, maka nilai struktur modal Perusahaan Manufaktur Sektor 

Aneka Industri Periode 2016-2019 sebesar 0,778 satuan. 

b1 = -0,023, bila variabel Ukuran Perusahaan (X1) naik satu-satuan, maka Struktur 

Modal akan turun sebesar 0,023 satuan atau dapat diartikan juga bila variabel 

Ukuran Perusahaan (X1) meningkat maka Struktur Modal Perusahaan 

Manufaktur Sektor Aneka Industri Periode 2016-2019 akan menurun. 

b2 = 0,144, bila variabel Tingkat Pertumbuhan (X2) naik satu-satuan, maka 

Struktur Modal akan naik sebesar 0,144 satuan atau dapat diartikan juga bila 

variabel Tingkat Pertumbuhan (X2) meningkat maka Struktur Modal 

Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Periode 2016-2019 akan 

meningkat.  

b3 = -0,003, bila variabel Profitabilitas (X3) naik satu-satuan, maka Struktur Modal 

akan menurun sebesar 0,003 satuan atau dapat diartikan juga bila variabel 

Profitabilitas (X3) meningkat maka Struktur Modal Perusahaan Manufaktur 

Sektor Aneka Industri Periode 2016-2019 akan menurun.  

Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Model  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 0,037 3 0,012 4,792 0,004 

  Residual 0,195 76 0,003     

  Total 0,232 79      

Sumber: data diolah, 2021 
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Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai Ftabel sebesar 4,793 dan 

Sig. sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05. Maka, Ukuran Perusahaan (UP), Tingkat 

Pertumbuhan (TP), dan Profitabilitas (P) secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap Struktur Modal (SM) Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri dari 

sampel terpilih Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. 

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Variabel Β t hitung Sig t tabel Keterangan 

(Constant) 0,778     

UP -0,023 -3,408 0,001 0,1992 H1 Diterima 

TP 0,144 1,284 0,203 0,1992 H2 Ditolak 

P -0,003 -0,029 0,977 0,1992 H3 Ditolak 

R square = 0,159 

F hitung = 4,793 Sig = 0,004    

Sumber: data diolah, 2021 

ttabel = t (α/2 ; n – k – 1) (2) 

ttabel = t (0,05/2 ; 80 – 3 – 1) = (0,025 ; 76) = 0,1992 

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat hasil pengujian pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dan hanya satu variabel independen yang 

berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Ukuran Perusahaan (UP) 

memiliki Sig. 0,001<0,05 maka Ukuran Perusahaan (UP) berpengaruh terhadap 

Struktur Modal (SM). 

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0,399(a) 0,159 0,126 0,050675 

Sumber: data diolah, 2021 

Berdasarkan tabel IV.9 menunjukkan bahwa Struktur Modal (SM) sebagai 

variabel dependen dipengaruhi oleh Ukuran Perusahaan (UP), Tingkat 

Pertumbuhan (TP), dan Profitabilitas (P) sebesar 12,6% dan sisanya 87,4% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan ada pengaruh Ukuran Perusahaan 

(UP) berpengaruh negatif terhadap Struktur Modal (SM). Dari hasil ini 

membuktikan bahwa hipotesis pertama menyatakan “Diduga ada pengaruh secara 

negatif dan signifikan Ukuran Perusahaan (X1) terhadap Struktur Modal (Y)” 

terbukti kebenarannya. 

Temuan dari hasil penelitian ini bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap Struktur Modal Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri 

dari sampel terpilih yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. 

Nilai negatif pada koefisien regresi variabel Ukuran Perusahaan menunjukkan 

bahwa semakin kecil Ukuran Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri dari 

sampel terpilih yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 maka 

akan mempengaruhi Struktur Modalnya menjadi semakin tinggi, begitu juga 

sebaliknya. Artinya Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri dari sampel 

terpilih yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 dengan ukuran 

besar dapat mengelola pendanaanya dengan baik sehingga tidak bergantung pada 

modal eksternal. Sedangkan Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri dari 

sampel terpilih yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 dengan 

ukuran kecil belum mampu mengelola pendanaannya dengan baik karena masih 

harus bergantung dengan modal eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

besar ukuran perusahaan dimana sahamnya tersebar sangat luas maka pengunaan 

modal asingnya cenderung lebih sedikit, karena perusahaan tersebut akan lebih 

berani mengeluarkan saham baru untuk memenuhi kebutuhannya (Riyanto, 1999). 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho, 2014) bahwa 

Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Struktur 

Modal.  
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3.2.2 Pengaruh Tingkat Pertumbuhan terhadap Struktur Modal pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan ada pengaruh Tingkat Pertumbuhan 

(TP) berpengaruh positif terhadap Struktur Modal (SM). Dari hasil ini 

membuktikan bahwa hipotesis kedua menyatakan “Diduga ada pengaruh secara 

positif dan signifikan Tingkat Pertumbuhan (X2) terhadap Struktur Modal (Y)” 

tidak terbukti kebenarannya. 

Temuan dari hasil penelitian ini bahwa Tingkat Pertumbuhan berpengaruh 

tidak signifikan terhadap Struktur Modal Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka 

Industri dari sampel terpilih yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2016-2019. Nilai positif pada koefisien regresi variabel Tingkat Pertumbuhan 

menunjukkan bahwa semakin tinggi Tingkat Pertumbuhan Perusahaan 

Manufaktur Sektor Aneka Industri dari sampel terpilih yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2016-2019 maka akan mempengaruhi Struktur Modalnya 

menjadi semakin tinggi. Artinya, Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri 

dari sampel terpilih yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 

dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi belum bisa mengelola pendanaannya 

dengan baik sehingga masih mengandalkan modal eksternal karena lebih 

membutuhkan dana yang banyak dibandingkan perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan rendah.  Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan lebih cepat harus lebih mengandalkan diri pada modal eksternal 

dikarenakan biaya emisi yang berkaitan dengan penjualan saham biasa akan 

melebihi biaya emisi yang terjadi ketika perusahaan menjual utang, lalu 

mendorong perusahaan yang memiliki pertumbuhan cepat untuk mengandalkan 

diri pada utang (Brigham & Houston, 2014). Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Sari & Oetomo, 2016) bahwa Tingkat Pertumbuhan 

memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Struktur Modal. 
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3.2.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2016-2019 

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan ada pengaruh Profitabilitas (P) 

berpengaruh negatif terhadap Struktur Modal (SM). Dari hasil ini membuktikan 

bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan “Diduga ada pengaruh secara positif dan 

signifikan Profitabilitas (X3) terhadap Struktur Modal (Y)” tidak terbukti 

kebenarannya. 

Temuan dari hasil penelitian ini bahwa Profitabilitas berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Struktur Modal Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri 

dari sampel terpilih yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. 

Nilai negatif pada koefisien regresi variabel Profitabilitas menunjukkan bahwa 

semakin tinggi Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri dari 

sampel terpilih yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 maka 

akan mempengaruhi Struktur Modalnya menjadi semakin rendah. Artinya, 

Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri dari sampel terpilih yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 dengan laba tinggi mampu mengelola 

dana dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang sangat 

menguntungkan tidak membutuhkan pendanaan utang terlalu banyak. Tingkat 

pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut 

melakukan sebagian besar pendanaannya berasal dari modal internal (Brigham & 

Houston, 2014). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & 

Oetomo, 2016) bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap Struktur Modal. 

 

4 PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Ada pengaruh Ukuran Perusahaan negatif yang signifikan terhadap Struktur 

Modal Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2016-2019. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung < 

ttabel yaitu -3,408 < 0,1992 dan nilai signifikan 0,001 < 0,05. Maka hipotesis 
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pertama yang menyatakan bahwa “Diduga ada pengaruh negatif dan signifikan 

Ukuran Perusahaan (X1) terhadap Struktur Modal (Y)” terbukti kebenarannya. 

Tidak ada pengaruh Tingkat Pertumbuhan terhadap Struktur Modal 

Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2016-2019. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung  > ttabel 

yaitu sebesar 1,284 > 0,1992 dengan nilai signifikan 0,203 > 0,05. Maka hipotesis 

kedua yang menyatakan bahwa “Diduga ada pengaruh positif dan signifikan 

Tingkat Pertumbuhan (X2) terhadap Struktur Modal (Y)” tidak terbukti 

kebenarannya. 

Tidak ada pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal Perusahaan 

Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2016-2019. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung  < ttabel yaitu -0,029 

< 0,1992 dan nilai signifikan 0,977 > 0,05. Maka hipotesis pertama yang 

menyatakan bahwa “Diduga ada pengaruh positif dan signifikan Profitabilitas 

(X3) terhadap Struktur Modal (Y)” tidak terbukti kebenarannya. 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini hanya menggunakan empat tahun yaitu 2016-2019 dan belum 

tersedianya laporan keuangan tahun terbaru yaitu tahun 2020. Terbatasnya jumlah 

sampel yaitu sebanyak lima perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4.3 Saran 

Berdasarkan beberapa kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas, 

maka dapat diperoleh beberapa saran sebagai berikut: Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan dengan melihat kondisi perusahaan melalui Ukuran Perusahaan, 

Tingkat Pertumbuhan, dan Profitabilitas. 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian 

selanjutnya. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel 

perusahaan, periode, maupun variabel lain yang dapat mempengaruhi struktur 

modal. 
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