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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menuntut dunia 

bisnis untuk berusaha mengukitinya. Dalam dunia industri, kualitas 

pelayanan, pendistribusian yang tepat waktu, dan produk-produk yang 

bervariasi menjadi tolak ukur dalam melakukan persaingan di berbagai 

jenis usaha yang dilakukan.Pengembangan perusahaan merupakan hal 

yang mutlak untuk dilakukan agar dapat bersaing dengan sukses dan 

berkelanjutan. Namun demikian ini menjadi permasalahan bagi pihak 

perusahaan karena kebutuhan akan modal menjadi hal yang utama.  

Salah satu faktor yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan 

hidup perusahaan dalam melakukan operasi perusahaan selain 

sumberdaya, material maupun faktor pendukung lainnya adalah sumber 

daya modal. Manajer dalam dalam mengambil keputusan pembelanjaan 

perlu memperhatikan secara teliti biaya dan sifat dari sumber dana yang 

akan digunakan, hal ini disebabkan karena setiap sumber dana yang 

digunakan memiliki implikasi pada kondisi finansial perusahaan yang 

berbeda-beda. Dalam melakukan ekspansi perusahaan, modal menjadi 

kompenen utama yang menjadi pertimbangan perusahaan, oleh karena 

itu untuk membiayai usahanya perusahaan harus menentukan jumlah 

modal yang menjadi kebutuhan perusahaan. 

Berbagai alternatif dapat ditempuh perusahaan dalam memilih 

sumber dana yang akan digunakan. Manajer bidang keuangan dapat 
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memilih alternatif perolehan dana modal dengan biaya yang kecil 

dengan persyaratan yang tidak menyulitkan perusahaan.  

Menurut  Riyanto (2010:05) “manajer keuangan harus 

mempertimbangkan dengan cermat sifat dan biaya masing-masing 

sumber modal yang dipilih karena masing-masing sumber modal 

mempunyai konsekuensi finansial yang berbeda-beda”. Lebih lanjut 

Riyanto (2010:22) menyatakan bahwa “Struktur modal adalah 

pembelanjaan permanen dimana mencerminkan pula perimbangan 

antara utang jangka panjang dengan modal sendiri”. Menurut Munawir 

(2012:19) menyatakan bahwa “modal merupakan hak atau bagian yang 

dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal 

(modal saham), surplus dan laba yang ditahan, atau kelebihan nilai 

aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-

hutangnya”. 

Riyanto (2010:294) mengemukakan “Setiap perusahaan 

menghendaki agar dalam keadaan bagaimanapun juga jangan 

mempunyai hutang yang lebih besar daripada jumlah modal sendiri, 

atau dengan kata lain “debt ratio” jangan lebih besar dari 50% sehingga 

modal yang dijamin (utang) tidak lebih besar dari modal yang menjadi 

jaminannya (modal sendiri)”. 

Salah satu yang menjadi masalah yang klasik dalam perusahaan 

adalah struktur modal. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung 

pada baik buruknya struktur modal yang dimiliknya. Perusahaan akan 

menanggung beban yang sangat besar apabila mengandalkan hutang 

sebagai modal utama dalam pendanaan operasional perusahaan. 
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Penggunaan hutang yang cukup besar akan meningkatkan risiko 

keuangan berupa sulitnya membayar beban bunga dan angusran 

hutang-hutangnya. Struktur modal yang optimal adalah meminimalisir 

biaya penggunaan modal rata-rata. Kegagalan perusahaan pada struktur 

modal adalah saat merealisasikannya, sebagai contoh adalah krisis 

moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 yang membuat 

perekonomian memburuk. Krisis moneter ini terjadi penurunan nilai 

tukar rupiah terhadap dollar, sehingga perekonomian yang bersifat 

hutang banyak menggunakan nilai hutang dalam dollar yang akhirnya 

berdampak pada pemasukan pada rupiah menjadi down. Kondisi 

tersebut berimbas pada berbagai sektor baik perbankan maupun 

perusahaan manufaktur, PHK dan inflasi. 

Menurut Riyanto dalam Restiyowati (2014) “ada beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal diantaranya adalah : 

stabilitas penjualan, struktur aktiva, leverage operasi, 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”.  

Profitabilitas adalah rasio dari efektifitas manajemen 

berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan 

investasi.Brigham dan Houston (2011) mengatakan bahwa “perusahaan 

dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan 

hutang relatif kecil. Perusahaan dengan profit yang tinggi cenderung 



4 PENDAHULUAN 

 

 

mendanai investasinya dengan laba ditahan daripada pendanaan dengan 

hutang””.  

Secara umum, hal yang ingin dicapai perusahaan adalah laba 

yang maksimal dalam menunjang kegiatan operasi perusahaan. Laba 

yang maksimal dapat diperoleh melalui kegiatan jual beli dan 

produksi.Dalam Islam keuntungan dalam jual beli merupakan hal yang 

dibolehkan sebagai bentuk pertumbuhan harta.Keuntungan yang 

dimaksud adalah diperoleh secara benar seperti berdagang dan bukan 

dan bukan dengan jalan yang bathil seperti menipu. 

Pendayagunaan modal atau harta dianjurkan dalam Islam, agar 

aktivitas perekonomian dapat berjalan dengan baik maka harta yang 

dimiliki harus didayagunakan berdasarkan peranannya. Istilah 

keuntungan atau laba dalam Islam disebut Ribh, sebagai mana 

disebutkan dalam Al-Quran:  

ٰۤىِٕك َ﴿ ول
ُ
ََا ِذيْن 

َّ
ُواَال ةَ َاْشت ر 

 
ل
ٰ
ل ُهٰدىَ َالضَّ

ْ
اَِبال م  ْتََف  ِبح  ُتُهمََْر  ار  ج  ِ

 
اَت م  اُنْواَو 

 
ََك ِدْين  َ﴾َُمْهج 

 

Artinya: Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan 

petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan 

tidaklah mereka mendapat petunjuk. (Al-Baqarah ayat 16) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keuntungan atau laba dapat 

diperoleh melalui perdagangan, hal tersebut adalah janji Allah atas 

ikhtiar yang dilakukan. Laba atau keuntungan adalah pendapatan lebih 

yang diperoleh atas hasil perekonomian dari proses penjualan dan 

produksi. Laba tersebut dapat menyelamatkan modal pokok. Adapun 
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Profitabilitas pada perusahaan perbankan di BEI ditampilkan melalui 

tabel berikut ini:  

Tabel 1.1. Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang listing di BEI. 

 

No.  Kode Saham  
Return On Assets (%) 

2016 2017 2018 2019 

1 BBCA 3.05 3.11 3.13 3.11 

2 BBNI 1.89 1.94 1.87 1.83 

3 BBRI 2.61 2.58 2.50 2.43 

4 BDMN 1.60 2.15 2.20 2.19 

5 BJTM 2.39 2.25 2.01 1.79 

6 BMRI 1.41 1.91 2.15 2.16 

7 BTPN 2.05 1.49 2.10 1.65 

8 MEGA 1.64 1.58 1.91 1.99 

9 NISP 1.30 1.41 1.52 1.63 

10 SDRA 1.37 1.62 1.82 1.35 

Rata-rata (%) 1.93 2.00 2.12 2.01 

Perkembangan (%) - 3.63 6.00 -5.19 

Perkembangan Pertahun 

(%) 
1.48 

Sumber: Data Sekunder, Diolah Tahun 2021 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata return on asset pada 

perusahaan perbankan yang listing di BEI mengalami peningkatan dari 

tahun ketahun namun cenderung menurun dimana rata-rata return on 

assets pada  tahun 2016  sebesar 1,93 persen, meningkatpada tahun 

2017 menjadi 2.00 persen dengan peningkatan sebesar 3.63 persen. 

Meningkat pada tahun 2018 menjadi 2,12 persen, dengan peningkatan 

sebesar 6.00 persen. Namun terjadi penurunan pada tahun 2019 

menjadi 2,01persen dengan penurunan sebesar 5.19persen.  

Nisak dan Ardiansari (2016) menemukan profitabilitas yang 

diproksi pada return on asset (ROA) berpengaruh negatif dan 
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signifikan terhadap struktur modal.Hal ini dimaksudkan bahwa 

semakin tinggi tingkat laba yang diperoleh perusahaan, maka 

perusahaan mengalokasikan keuntungan pada laba ditahan, sehingga 

laba ditahan tersebut digunakan untuk membayar hutang-hutang 

perusahaan dan operasional perusahaan. Dengan kata lain, semakin 

tinggi laba yang diperoleh maka hutang-hutang semakin rendah. Hal 

tersebut disebabkan karena laba yang diperoleh sudah dapat memenuhi 

operasional perusahaan dalam melakukan aktivitas bisninsnya. 

Pecking Order theory menyatakan bahwa perusahaan lebih 

mengutamakan pendanaan internal. Perusahaan dengan profitabilitas 

tinggi memiliki dana  internal yang memadai sehingga perusahaan akan 

menggunakan dana internal terlebih dahulu. Semakin tinggi profit yang 

dihasilkan perusahaan, maka akan semakin mengurangi struktur modal 

perusahaan yang berasal dari hutang. Perusahaan dengan tingkat 

keuntungan yang tinggi, umumnya menggunakan hutang yang relatif 

sedikit karena dengan keuntungan yang tinggi tersebut dapat digunakan 

sebagai sumber dana. 

Struktur aktiva merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memanfaatkan aktiva tetap dan aktiva lancar sebagai jaminan untuk 

mendapatkan pinjaman dari pihak eksternal perusahaan.Struktur aktiva 

adalah perbandingan aktiva tetap dan total aktiva yang dimiliki 

perusahaan, masing-masing dari komponen aktiva dapat menentukan 

besarnya alokasi dana yang dimiliki oleh perusahaan. Tingginya 

struktur aktiva menunjukan bahwa kemampuan perusahaan dalam 

memberikan jaminan pada hutang-hutang juga semakin tinggi. 
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Struktur aktiva yang tinggi, maka perusahaan akan 

menggunakan dana ekstenal (hutang) untuk mencukupi kebutuhan 

modal perusahaan.Perusahaan yang cenderung meningkatkan hutang 

merupakan perusahaan yang memiliki kemampuan untuk mengakses 

dana ekternal.  

Hal itu disebabkan karena pemberi pinjaman (kreditur) 

mengharapkan pengembalian yang setimpal dari piutang yang 

diberikan.Jaminan suatu benda menguatkan kepercayaan dalam utang 

piutang. Firman Allah Subhanahu wa Ta‟ala dalam Alquran Surah Al-

Baqarah: 283 yang berbunyi: 

ِاْنَ﴿۞َ ْنُجمََْو 
ُ
ىَك

ٰ
ل رَ َع 

ف  مََْس 
 
ل ُدْواَوَّ جِ

 
اتًِباَت

 
ََك ِرٰهن  ةَ َف  ْلُبْوض  ِاْنَََ مَّ ََف  ِمن 

 
مََْا

ُ
ْعُضك د ََِب ْعًضاَب  ُيؤ 

ْ
ل َف 

ِذى
َّ
ََال هَ َاْؤُثِمن  ان ج  م 

 
جَِّقََا ي 

ْ
ل بَّهَ َاّلٰلَ َو  ََر  اَ 

 
ل ُجُمواَو 

ْ
ك ة َ َث  اد  ه  ْنََالشَّ م  اَو  ُجْمه 

ْ
َٓٗيَّك ِانَّه  ِثمَ َف 

ٰ
ُبهَ َا

ْ
ل َ ََك 

اّلٰلَُ اَو  ََِبم  ْون 
ُ
ل ْعم  ِلْيمَ َث  َ﴾ََࣖع 

Artinya:Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para 

saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 
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yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan. 

Ayat tersebut mengatakan apabila dalam keadaan berpergian 

dan tidak menemukan juru tulis yang bisa menulis transaksi perjanjian 

utang piutang, atau tidak mendapatkan kertas, tinta, atau benda-benda 

yang bisa dipakai untuk menulis, maka perkuatlah perjanjian ini dengan 

jaminan.Adapun struktur aktiva pada perusahan Perbankan di BEI 

ditampilkan melalui tabel berikut:  

Tabel 1.2 Struktur Aktiva Perusahaan Perbankan yang listing di BEI. 

 

No.  Kode Saham  
FAR(%) 

2016 2017 2018 2019 

1 BBCA 2.51 2.25 2.34 2.27 

2 BBNI 3.64 3.21 3.23 3.14 

3 BBRI 2.44 2.20 2.08 2.22 

4 BDMN 1.44 1.28 1.02 0.92 

5 BJTM 1.99 1.83 1.55 1.33 

6 BMRI 0.19 0.21 3.20 3.38 

7 BTPN 1.79 1.74 1.76 1.04 

8 MEGA 8.01 6.68 7.22 5.86 

9 NISP 1.75 1.59 1.61 1.54 

10 SDRA 1.57 1.35 1.20 1.00 

Rata-rata (%) 2.53 2.23 2.52 2.27 

Perkembangan (%)  -0.30 13.00 -9.92 

Perkembangan Pertahun 

(%) 
-2.92 

Sumber: Data Sekunder, Diolah Tahun 2021 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa rata-rata fixed asset ratio pada 

perusahaan perbankan yang listing di BEI mengalami flukuatif dari 

tahun ketahun namun cenderung menurun dimana rata-rata fixed asset 

ratio pada  tahun 2016  sebesar 2.53 persen, menurun pada tahun 2017 
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menjadi 2,23 persen dengan penurunan sebesar 0.30 persen. Meningkat 

pada tahun 2018 menjadi 2,52 persen, dengan peningkatan sebesar 

13.00 persen dan pada tahun 2019 menurun menjadi 2.27 persen 

dengan penurunan sebesar 9.92 persen.  

Pada implementasinya, hutang yang dilakukan perusahaan 

untuk menunjang kinerja keungan perusahaan. Pada dasarnya 

perusahaan akan mengalami kesulitan menguasai pangsa pasar dan 

melakukan ekspansi usaha jika hanya mengandalkan ekuitasnya, oleh 

karena itu perusahaan perlu melakukan hutang, namun demikian 

perusahaan harus mengontrol agar hutang tidak melampaui 

kemampuannya dalam membayar hutang-hutangnya, baik dalam 

bentuk aktiva, modal maupun laba yang diperoleh, komponen-

kompenen tersebut harus diperhatikan dalam melakukan hutang, karena 

apabila hutang lebih besar dari kemampuan perusahan untuk membayar 

maka kemungkinan perusahaan tidak akan mampu membayar semua 

hutangnya. Sementara dalam ajaran Islam sebagaimana Firman Allah  : 

مََْاّلٰلَ َِانََّ﴿۞َ
ُ
ُمرُك

ْ
ْنََي أ

 
واَا دُّ ٰمٰنِتََُثؤ 

 
ا
ْ
ٰٓىَال اَ َِال ْهِله 

 
اَا ِاذ  ْمُجمََْو 

 
ك ْنََالنَّاِسََب ْين ََح 

 
ُمْواَا

ُ
ك حْ

 
َت

ْدِلَ ع 
ْ
اَاّلٰلَ َِانَََّ ََِبال مََِْنِعمَّ

ُ
ِعُظك ََاّلٰلَ َِانَََّ ََِبهَ َي  ان 

 
ِمْيًعاَۢك َ﴾َب ِصْيًراَس 

 

Artinya:Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
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pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.(Q.S.An-

Nisa:58). 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban untuk melunasi 

hutang dan member peringatan bagi orang yang  berhutang untuk  

memperhatikan hutangnya. Hutang adalah amanah yang yang harus 

ditunaikan apabila sudah memiliki kelapangan untuk melunasinya. 

Hutang merupakan amanah di pundak orang yang berhutang yang baru 

ditunaikan (dilunasi) dengan membayarnya. 

Oleh karena itu, apabila hutang yang dimiliki oleh perusahaan 

melebihi modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan maka perusahaan 

tersebut akan memperoleh likuiditas yang tinggi. Struktur modal dapat 

dilihatpada rasio perbandingan antara total  hutang terhadap ekuitas 

yang diproksi pada rasio  debt to equity ratio (DER). Adapun struktur 

modal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Tabel 1.3Struktur Modal Perusahaan Perbankan yang listing di BEI. 

No. Kode Saham  
Debt to Equity Ratio (%) 

2016 2017 2018 2019 

1 BBCA 497.32 467.99 440.48 424.98 

2 BBNI 552.02 578.86 608.15 550.77 

3 BBRI 583.62 573.60 588.67 566.69 

4 BDMN 379.51 355.06 345.31 326.13 

5 BJTM 496.89 559.14 639.96 735.16 

6 BMRI 537.63 522.35 509.27 490.71 

7 BTPN 433.12 424.56 407.54 456.31 

8 MEGA 475.03 529.92 507.73 548.61 

9 NISP 608.46 605.89 610.58 553.20 

10 SDRA 412.95 343.53 352.36 432.56 

Rata-rata (%) 497.66 496.09 501.01 508.51 
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Perkembangan (%) - -0.32 0.99 1.50 

Perkembangan 

Pertahun (%) 
0.72 

Sumber: Data Sekunder, Diolah Tahun 2021 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa rata-rata debt to equity ratio 

pada perusahaan perbankan yang listing di BEI mengalami fluktuasi 

dari tahun ketahun namun cenderung meningkat dimana rata-rata debt 

to equity ratio pada tahun 2016  sebesar 497.66 persen, menurun pada 

tahun 2017 menjadi 496.09 persen dengan penurunan sebesar 0.32 

persen. Meningkat pada tahun 2018 menjadi 501.01 persen, dengan 

peningkatan sebesar 0.99persen dan meningkat tahun 2019 menjadi 

508.51 persen dengan peningkatan sebesar 1.50 persen.  

Menurut Riyanto dalam Restiyowati (2014) menyatakan “ada 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal diantaranya 

adalah : stabilitas penjualan, struktur aktiva, leverage operasi, 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”. Faktor-faktor tersebut akan menjadi dasar pertimbangan 

keputusan manajer. Penelitian ini dilakukan karena struktur modal 

merupakan salah satu faktor tingkat kepercayaan bagi para investor 

sebelum membeli saham. Dengan struktur modal yang optimal, maka 

semakin banyak investor menanamkan investasinya.Dalam penelitian 

ini peneliti memfokuskan pada variabel profitabilitas dan struktur 

aktiva, karena variabel ini dianggap paling berpengaruh pada struktur 

modal dalam hal ini adalah debt to equity ratio. 
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 Hasil penelitian yang dilakukan oleh I Kadek Rico Andika dan 

Ida Bagus Panji Sedana (2019) menemukan bahwa struktur aktiva 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.Namun penelitian yang 

dilakukan oleh Ghia Ghaida Kanita (2014) menemukan bahwa struktur 

asset berpengaruh tidak signifikan terhadp struktur modal. 

 Ghia Ghaida Kanita (2014) menemukan bahwa profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, namun penelitian yang 

dilakukan olehI Kadek Rico Andika dan Ida Bagus Panji Sedana (2019) 

menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap 

struktur modal.  

 Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia, dengan 

harapan hahwa informasi yang didapatkan melalui pengolahan data 

dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pihak-pihak yang menggeluti 

pasar saham. 

Berdasarkan uraian fenomena empirik tersebut, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Profitabilitas 

dan Struktur Asset Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan 

Perbankan Yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah yaitu rata-rata struktur modal dalam hal ini 

debt to equity ratio pada perusahaan perbankan yang listing di BEI 

mengalami fluktuasi dari tahun ketahun namun cenderung meningkat. 

Selain itu itu didapatkan kontradiksi hasil penelitian.  
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1.3. Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini adalah profitabilitas dan struktur 

aktiva terhadap struktur modal.Profitabilitas diamati pada indikator 

laba bersih setelah pajak dan total aktiva. Struktur aktiva diamati pada 

indikator aktiva tetap terhadap total aktiva, dan struktur modal diamati 

total hutang terhadap modal sendiri. Periode pengamatan dalam 

penelitian ini adalah tahun 2016-2019. 

 

1.4. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah 

dalam penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia  

2. Apakah struktur aktiva berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia.  

3. Apakah profitabilitas dan struktur aktiva secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan 

perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia.  

 

1.5. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:  

1. Pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan 

perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia.  
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2. Pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal pada perusahaan 

perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia.  

3. Pengaruh profitabilitas dan struktur aktiva secara simultan terhadap 

struktur modal pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa 

Efek Indonesia.  

 

1.6. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kontribusi  dalam pengembangan teoriyang berhubungan dengan 

profitabilitas, struktur aktiva terhadap struktur modal. „ 

2. Manfaat Praktis   

a. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat berupa informasi untuk bahan pertimbangan investor 

dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. 

b. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai penerapan 

disiplin ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan, serta 

menambah pengetahuan tentang pengaruh profitabilitas dan 

struktur aktiva terhadap struktur modal. 

 

 


