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Kata Kunci : Struktur Modal, Harga saham 

 
Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara 

modal asing (utang jangka panjang) dengan modal sendiri (Riyanto 

2001:296). Struktur modal sangat penting bagi manajer keuangan untuk 
menentukan keputusan dalam pendanaan. Struktur modal selalu dihubungkan 

dengan nilai perusahaan, pada penelitian ini nilai perusahaan digambarkan melalui 

perubahan harga saham, yaitu harga penutupan yang tercatat di bursa efek 

Indonesia struktur modal merupakan salah satu keputusan manajer keuangan 

dalam menjaga dan meningkatkan nilai saham perusahaan. Untuk itu perlu 

memperhatikan struktur modal dalam menentukan apakah kebutuhan dana 

perusahaan dengan modal sendiri ataukah dipenuhi dengan modal asing. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisis tingkat pengaruh 

struktur modal terhadap harga saham pada perusahaan yang tergabung dalam 

indeks LQ 45. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan-perusahaan yang 

tegabung dalam indeks LQ 45 di BEI pada tahun 2008. Berdasarkan kriteria 

purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 34 perusahaan. Teknik 

pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, sedangkan analisis data 

yang digunakan adalah regresi sederhana dan uji asumsi klasik dengan 

menggunakan program SPSS. 

Hasil penelitian menunjukkan besarnya pengaruh sebesar 0.482. Pengaruh 

struktur modal terhadap harga saham signifikan (0.012< 0.05). dan  melalui Uji t 

untuk menguji signifikansi konstanta dari variabel dependen diperoleh t hitung 

2.670 dengan tingkat signifikansi t tabel (α) = 5% dan dengan df (derajat 

kebebasan) = jumlah data – 2 atau 34 – 2 = 32 sehingga diperoleh t tabel 1.697. 

Karena t hitung > t tabel (2.670 > 1.697) maka ada pengaruh antara struktur modal 

terhadap harga saham pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks 

LQ 45. 

Dengan nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 18.2%. dimana 81,8% 

dipengaruhi oleh variabel selain struktur modal yang tidak diungkap dalam 

penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan struktur modal berpengaruh 

terhadap harga saham. Hal ini berarti semakin tinggi struktur modal  maka 

semakin tinggi pula harga saham, begitu pula sebaliknya semakin rendah struktur 

modal akan semakin rendah pula harga saham. 

 


