
 
 

ABSTRAK 

 

 
Bagi investor dalam melakukan investasi  harus mencermati keadaan perusahaan. 

Salah satunya investor dapat melihat perusahaan yang likuid (lancar) beserta perusahaan 

yang mayoritas emitennya mempunyai kapitalisasi pasar jumbo yang mencatat kinerja 

yang memuaskan. Hal ini, sebaiknya dapat dilihat dari perusahaan yang tercatat pada LQ-

45 merupakan saham-saham pilihan yang beranggotakan 45 perusahaan pilihan dan 

saham-saham paling lancar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Menurut Jonson Nasril, 2012 

perusahaan yang terdaftar pada LQ-45 yang mendominisi pertumbuhan labanya yang 

tertinggi yaitu perbankan (Bank Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia). Indonesia 

memiliki Net Interest Margin (NIM) juga paling tinggi se-Asia Pasifik yakni hampir 6% , 

dan Return On Equity (ROE) dan Return On Asset (ROA) yang tertinggi se-Asia Pasifik 

masing-masing 26% dan 5%. Untuk itu sektor perbankan memperlihatkan kinerja 

keuangan yang paling bagus, karena mempunyai dana pihak ketiga paling tinggi dan 

mempunyai cost of fund-nya rendah, jadi mudah untuk ekspansi kredit dengan biaya 

operasional murah. Selain itu juga menurut James Wahyudi, 2012 yang menjadi 

pendorong kinerja pasar yang bagus di perusahaan LQ-45 yaitu emiten batubara memiliki 

pertumbuhan penjualannya sekitar 60%-70% di pasar domestik, ini merupakan cerminan 

atau prediksi untuk melihat pertumbuhan di masa yang akan datang atau yang disebut 

dengan peluang pertumbuhan atau Growth opportunity (Umar Mai, 2006). Sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadeem Ahmed Sheikh dan Zongjun 

Wang, 2011 (Pakistan dan Cina), yang berjudul Determinants Of Capital Structure An 

Empirical Study Of Firms In Manufacturing Industry Of Pakistan Periode 2003-2007. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perkembangan Profitabilitas, Struktur 

Aktiva, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Growth Opportunity, dan Struktur Modal. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas, Struktur Aktiva, 

Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Growth Opportunity secara simultan maupun secara 

parsial terhadap Struktur Modal Perusahaan yang Terdaftar pada LQ-45 Periode 2008-

2012.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif 

adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir 

2011). Alat statistik yang digunakan adalah analisa korelasi, analisa koefisien determinasi 

dan analisa regresi linear. Penelitian dilakukan terhadap sampel sebanyak delapan 

perusahaan, dengan mengambil data dari tahun 2008 sampai 2012. Hasil Penelitian secara 

simultan menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan Profitabilitas, Struktur Aktiva, 

Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Growth Opportunity terhadap Struktur Modal. Dari 

hasil penelitian secara parsial, Profitabilitas, Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan dan 

Likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Struktur modal, sedang Growth 

Opportunity secara parsial terhadap Struktur Modal tidak berpengaruh yang signifikan. 
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