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Laura Victoria, nomor Induk Mahasiswa 152130094, Program Studi Administrasi Bisnis, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Yogyakarta. Judul Penelitian “Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Serta 

Dampaknya Pada Nilai Perusahaan” (Studi pada Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2012-2016). Dosen Pembimbing I : Bapak Indro Herry Mulyanto dan Dosen 

Pembimbing II : Bapak Hastho Joko NU. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal yang 

diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) dan Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap 

Profitabilitas yang diukur dengan menggunakan Return on Equity (ROE) serta dampaknya 

pada Nilai Perusahaan yang diukur dengan menggunakan Price to Book Value (PBV). Sampel 

penelitian yang digunakan sebanyak 21 data laporan keuangan Perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016. Data penelitian merupakan data sekunder yaitu 

laporan keuangan yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik sampling 

yang digunakan adalah purposive sampling sehingga diperoleh 21 sampel perusahaan. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dengan teknik analisis jalur atau path analysis, 

kemudian uji t digunakan untuk mengetahui hasil hipotesis secara parsial dan uji sobel untuk 

mengetahui pengaruh tidak langsung variabel bebas, terhadap variabel terikat, melalui variabel 

antara.  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa H1 : struktur modal (DER) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. H2 : struktur modal (DAR) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. H3 : struktur (DER) modal berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. H4 : struktur modal (DAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

H5 : profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. H6 : profitabilitas mampu 

memediasi pengaruh struktur modal (DER) terhadap nilai perusahaan. H7 : profitabilitas tidak 

mampu memediasi pengaruh struktur modal (DAR) terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan bagi perusahaan berpengaruhnya 

profitabilitas (ROE) terhadap nilai perusahaan (PBV) menjadi perhatian untuk dapat terus 

meningkatkan profitabilitas perusahaan agar nilai perusahaan juga meningkat. 
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