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ABSTRAK 

Manajemen keuangan diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan 
dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi maupun usaha 
pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak sedikit pemilik dana menyerahkan pengelolaan 
dananya kepada para profesional dan atau manajer. Perusahaan cenderung 
mempergunakan dana internal terlebih dahulu dalam melakukan investasi.  

Mengacu pada latar belakang masalah diatas maka diambilah rumusan 
masalah dalam penelitian ini, yaitu : (1) Apakah struktur modal berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan? (2) Apakah perubahan struktur modal berpengaruh terhadap 
perubahan nilai perusahaan? 

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pengaruh struktur 
modal terhadap nilai perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. (2) Untuk 
mengetahui pengaruh perubahan struktur modal terhadap perubahan nilai perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

Hipotesis merupakan kesimpulan awal sebelum penelitian dilakukan. 
Berdasarkan teori yang ada maka diambil hipotesis sebagai berikut :  (1) Struktur 
modal  berpengaruh terhadap nilai perusahaan. (2) Perubahan struktur modal  
berpengaruh terhadap perubahan nilai perusahaan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI dari tahun 2007  sampai dengan 2009. Penentuan sample dalam 
penelitian ini dengan menggunakan Metode purposive sampling, yaitu teknik 
pengambilan sample dengan mengambil sample yang sesuai dengan kriteria atau 
tujuan penelitian, dengan catatan sampel tersebut mewakili populasi. Berdasarkan 
definisi diatas, maka sample dalam penelitian ini adalah: semua perusahaan 
manufaktur 2007 sampai dengan 2009. 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan di bagian sebelumnya maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Struktur modal yang diukur dengan DER 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q. 
Perubahan struktur modal berpengaruh positif terhadap perubahan nilai perusahaan.     

Dilihat dari nilai untuk signifikansi t pengujian hipotesis pertama sebesar 
0,041 yang memiliki nilai signifikansi < 0,05 dengan demikian dikatakan bahwa 
hipotesis penelitian pertama diterima. Dilihat dari nilai untuk signifikansi t pengujian 
hipotesis kedua sebesar 0,049 yang memiliki nilai signifikansi < 0,05 dengan 
demikian dikatakan bahwa hipotesis penelitian kedua diterima. 

Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian adalah sebagai 
berikut: (1) Sebaiknya investor dalam menanamkan modalnya di pasar modal perlu 
memperhatikan struktur modal karena pada hasil penelitian ini terbukti secara empiris 
mempengaruhi nilai perusahaan. (2) Pada penelitian berikutnya dapat dilakukan 
penambahan variabel lain yang mempengaruhi nilai perusahaan, seperti ROA, ROI, 
ROE. 
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