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Setiap perusahaan memerlukan dana yang besar untuk tumbuh dan berkembang 

ditengah-tengah persaingan yang semakin ketat di era globalisasi dewasa ini. 

Melalui kegiatan pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana untuk 

membiayai seluruh kegiatan operasionalnya dan untuk perluasan usaha. 

Sehubungan dengan kegiatan tersebut maka perlu dibuat suatu laporan keuangan 

untuk dipublikasikan kepada pihak eksternal. Agar laporan keuangan yang 

dipublikasikan tersebut menarik, maka salah satu faktor yang harus menjadi 

perhatian utama adalah perusahaan memiliki struktur modal yang baik. 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelola modal sangat tergantung pada 

kebijakan manajer keuangan dalam hal pembelanjaan perusahaan. Kebijakan 

pembelanjaan yang dilakukan oleh manajer keuangan tidak hanya terbatas pada 

penekanan fungsi investasi/alokasi dan penentuan jumlah dana yang dibutuhkan, 

tetapi sekaligus melakukan fungsi pendanaan, yaitu menentukan sumber dan cara 

bagaimana dana yang dibutuhkan tersebut dapat terpenuhi.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Struktur Aktiva, 

Profitabilitas, dan Operating Leverage terhadap Struktur Modal yang diwakili 

oleh DER (debt to equity ratio). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia. 

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda. Struktur 

Aktiva(FAR), Profitabilitas(ROA), dan Operating Leverage(DOL) digunakan 

sebagai variabel bebas sedangkan Struktur Modal(DER) sebagai variabel terikat. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 15 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang dipilih dari 131 perusahaan populasi dengan 

menggunakan Purposive Sampling Method. Periode penelitian adalah tahun 2010 

sampai 2013. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas Struktur Aktiva, 

Profitabilitas, dan Operating Leverage secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Struktur Modal. Secara parsial, Struktur Aktiva dan 

Profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan tehadap Struktur Modal, 

sedangkan Operating Leverage memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap Struktur Modal. 
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