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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya perubahan laba perusahaan yang diikuti 

dengan terus meningkatnya total aset perusahaan, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan 

tingkat return on asset perusahaan yang diakibatkan oleh total utang pada PT. Sumber Alfaria 

Trijaya Tbk cenderung mengalami peningkatan yang diikuti oleh peningkatan total modal 

perusahaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1)  Bagaimana tingkat 

struktur modal pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-

2017?; 2) Bagaimana kinerja keuangan perusahaan pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang 

terdaftar di BEI periode tahun 2013-2017?; 3) Bagaimana pengaruh struktur modal terhadap 

kinerja keuangan pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang terdaftar di BEI periode tahun 

2013-2017? 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode penelitian deksriptif analisis 

dengan pendekatan data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan 

PT. Sumber Alfaria trijaya Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan data-data diambil 

dari (Galery Investasi).   

Dari hasil penelitian, dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut: 1)  Struktur modal 

perusahaan yang diukur dengan debt to equity ratio pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk 

selama periode tahun 2013-2017 cenderung meningkat dengan rata-rata DER >100% yang 

menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan kurang baik karena perusahaan memiliki 

jumlah liabilities (utang) yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah modal yang dimiliki 

oleh perusahaan tersebut. Dengan kata lain modal yang dimiliki oleh perusahaan bersumber 

dari utang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut; 2)  Kinerja keuangan yang diukur dengan 

return on asset pada PT. PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk selama 5 tahun yaitu tahun 2013-

2017   cenderung menurun. Dengan rata-rata perkembangan return on asset   sebesar 3,98% 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan ROA pada PT. Sumber Alfaria 

Trijaya Tbk sudah cukup baik; 3) Struktur modal tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan  pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang terdaftar di BEI karena pengaruhnya 

tidak signifikan. Artinya tinggi rendahnya struktur modal tidak mempengaruhi kinerja 

keuangan perusahaan. 
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