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Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan pada perusahaan plastik yang 

go publik di Bursa Efek Jakarta dengan judul Pengaruh Struktur Aktiva, 

Profitabilitas, dan Tingkat Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal (Pada 

Perusahaan Plastik Yang Go Public di Bursa Efek Jakarta) . 

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk menganalisis struktur aktiva, 

profitabilitas dan tingkat pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh 

terhadap struktur modal. Kedua menganalisis diantara variabel bebas yaitu struktur 

aktiva, profitabilitas dan tingkat pertumbuhan penjualan yang mempunyai pengaruh 

dominan terhadap struktur modal pada perusahaan plastik yang go publik di Bursa 

Efek Jakarta. 

Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis tujuan pertama adalah 

dengan menggunakan ANOVA (Uji - F) dan Uji - t sedangkan tujuan kedua dengan 

menggunakan Uji - t. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan (Uji - F) struktur aktiva, 

profitabilitas dan tingkat pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal. Hal ini ditunjukkan dengan F hitung > F tabel (4.856 > 2.76) dan nilai 

probabilitas < 

(0.005 < 0.05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Namun secara 

parsial (Uji - t) hanya struktur aktiva yang berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal, hal ini ditunjukkan dengan angka signifikansi 0.001 yang lebih kecil dari (0.05) 

atau nilai t hitung (3.432) lebih besar dari t tabel (1.671), sedangkan profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, hal ini ditunjukkan dengan angka 

signifikansi 0.576 yang lebih besar dari 

(0.05) atau nilai t hitung (0.562) lebih kecil dari 

ttabel (1.671) dan tingkat pertumbuhan penjualan juga tidak berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal, hal ini dibuktikan dengan angka signifikansi 0.130 yang lebih 

besar dari 

(0.05) atau nilai t hitung (1.538) lebih kecil dari t tabel (1.671). Dari hasil Uji - t 

dapat diketahui bahwa struktur aktiva yang mempunyai pengaruh paling dominan 

terhadap variabel struktur modal, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien beta 

terbesar yaitu 89 %.  

 


