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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perbandingan profitabilitas perusahaan ini tidak 

terlalu banyak dilakukan, akan tetapi terdapat penelitian yang terkait dengan 

melihat profitabilitas perusahaan akibat dari penggunaan jenis sumber dana. 

Beberapa di antaranya yaitu penelitian yang dilakukan Yusnita dan Amalia 

(2006) tentang Return On Asset perusahaan akibat dari struktur pendanaan. 

Penelitian yang dilakukan pada perusahaan sektor perdagangan dan jasa Bursa 

Efek Jakarta dengan menggunakan data emiten tahun 2002-2004. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa biaya utang memiliki pengaruh terbesar 

terhadap Return On Asset sehingga memperoleh laba yang maksimal. 

Ayu (2013) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh pendanaan 

dari luar dan modal sendiri terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Penelitian 

ini mengambil objek pada perusahaan otomotif dan komponennya yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pendanaan dari luar perusahan tidak menaikkan tingkat 

profitabiltas dalam perusahaan. Penelitian ini menyatakan bahwa modal sendiri 

adalah yang memberikan pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

Afrizal dan Fanisah (2014) juga melakukan penelitian tentang modal 

sendiri dan utang jangka panjang terhadap laba perusahaan pada PT. Polly Jasa 

Persada.  Peneliti   dalam   penelitiannya   tidak   menggunakan   total   utang.
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Data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan melihat laporan laba-rugi, 

neraca dan laporan keuangan lainnya pada perusahaan dari tahun 2009-2014. 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa modal sendiri perusahaan selama enam tahun mengalami peningkatan 

dan utang jangka panjang selama enam tahun mengalami penurunan. Kondisi 

penggunaan modal sendiri dan utang jangka panjang memang menunjukkan 

perusahaan dalam kondisi yang baik, akan tetapi laba rata-rata perusahaan 

menunjukkan kondisi penurunan dan pertumbuhan yang minus. 

Susanti dan Hidayat (2015) meneliti tentang pengaruh utang dan modal 

sendiri terhadap profitabilitas yang diukur dengan Return On Assets (ROA) 

pada perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk yang ada di Bursa Efek Indonesia 

Tbk tahun 2007-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel utang 

jangka pendek, utang jangka panjang dan modal sendiri secara bersama – sama 

berpengaruh terhadap variabel profitabilitas (ROA) serta mencerminkan bahwa 

model regresi yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan 

untuk analisis berikutnya. Kondisi menunjukkan bahwa naik turunnya tingkat 

profitabilitas perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk yang diukur dengan return 

on assets tergantung dengan naik turunnya tingkat utang jangka pendek, utang 

jangka panjang, serta modal sendiri. 

Penenelitian dari ranah internasional juga meneliti tentang dampak dari 

financial leverage pada profitabilitas perusahaan. Penelitian ini mengambil 

objek penelitian dari sektor semen di Pakistan dengan data yang digunakan 

tahun 2005-2010. Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan yang 
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negatif signifikan antara leverage keuangan dengan tingkat profitbilitas 

perusahaan pada sektor semen di Pakistan. Perusahaan dengan leverage yang 

lebih tinggi mempunyai profitabilitas yang lebih rendah, dan perusahaan 

dengan leverage yang lebih rendah mempunyai profitabilitas yang lebih tinggi 

(Ahmad dkk., 2015). 

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-

sama melihat pada komposisi penggunaan dana dalam perusahaan. Komposisi 

yang dimaksud yaitu proporsi utang dan modal sendiri perusahaan sebagai 

variabel yang menentukan pengembalian atau profitabilitas perusahaan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pengukuran 

profitabilitas dan objek penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu 

semuanya menggunakan return on assets (ROA) sebagai pengukuran 

profitabilitas dengan objek Bursa Efek Jakarta, PT Polly Jasa Persada dan PT 

Holcim Indonesia Tbk. Penelitian saat ini menggunakan return on investments 

(ROI) dan return on equity (ROE) sebagai pengukuran profitabilitas perusahaan 

dengan perusahaan sektor industri dasar dan kimia sebagai objek penelitian. 

B. Landasan Teori 

Dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan berguna untuk 

menguatkan penelitian, sebagai salah satu dasar peneliti menenetapkan 

hipotesis penelitian. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

struktur keuangan, modal sendiri, utang, financial leverage, dan profitabilitas. 
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1. Struktur Keuangan 

Setiap perusahaan dalam operasinya selalu menghadapi masalah 

pengalokasian dana dan pemenuhan kebutuhan dana. Pengalokasian 

kebutuhan dana pada suatu perusahaan dapat dilihat pada neraca sebelah 

aktiva, sedangkan pemenuhan kebutuhan dana akan tampak pada neraca 

sebelah pasiva dari perusahaan yang bersangkutan. Salah satu fungsi 

seorang manajer keuangan adalah mengatur struktur finansial dan struktur 

modal perusahaan. Sehubungan dengan pengaturan struktur finansial 

perusahaan, manajer keuangan harus menentukan alokasi yang terbaik 

antara utang lancar dan modal jangka panjang. Penentuan ini sangat penting 

karena besarnya komposisi untuk masing-masing utang lancar dan modal 

jangka panjang akan dapat mempengaruhi profitabilitas dan likuiditas 

perusahaan (Syamsuddin, 2011:9). 

Struktur keuangan perusahaan memegang peranan yang penting 

karena mencerminkan kebijakan manajemen perusahaan dalam mendanai 

aktivanya. Kebijakan ini akan tercermin dari komposisi utang lancar, utang 

jangka panjang, dan modal yang berasal dari pemegang saham.  Desain 

struktur keuangan menyangkut komposisi jatuh tempo sumber-sumber 

pendanaan perusahaan dan porsi sumber pendanaan permanen yang 

digunakan perusahaan. Aturan umum yang berlaku dalam membuat struktur 

keuangan adalah aktiva permanen didanai dari sumber-sumber dana yang 

bersifat permanen (jangka panjang) dan aktiva yang keberadaannya di 
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perusahaan bersifat sementara didanai dari sumber-sumber dana yang 

bersifat sementara (jangka pendek) (Sawir, 2004:1). 

Struktur keuangan mencerminkan cara bagaimana aktiva-aktiva 

perusahaan dibelanjai. Keseluruhan pasiva dalam neraca merupakan bagian 

yang menunjukkan struktur keuangan. Struktur keuangan mencerminkan 

pula perimbangan baik dalam artian absolut maupun relatif. Perimbangan 

yang dimaksud adalah keseimbangan antara keseluruhan modal asing (baik 

jangka pendek maupun jangka panjang) dengan jumlah modal sendiri 

(Riyanto, 2001:22). 

Pemilihan struktur keuangan menyangkut bauran pendanaan yang 

berasal dari modal sendiri dan utang. Dana inilah yang akan digunakan oleh 

perusahaan untuk kegiatan opersionalnya. Pemilihan dana ini pada akhirnya 

menyangkut penentuan berapa banyak utang (leverage keuangan) yang 

akan digunakan oleh perusahaan untuk mendanai aktivanya. Jika 

perusahaan menggunakan utang, ia memiliki kewajiban tetap untuk 

membayar bunga atas utang yang diambil dalam rangka pendanaan 

perusahaan (Sawir, 2004:2) 

2. Modal Sendiri 

Menurut Riyanto (2001:181) modal sendiri adalah modal yang 

berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan 

untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Modal sendiri yang berasal dari 

sumber intern adalah dalam bentuk keuntungan yang dihasilkan perusahaan. 

Modal sendiri yang berasal dari sumber ekstern adalah modal yang berasal 
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dari pemilik perusahaan. Modal yang berasal dari pemilik perusahaan 

terdapat berbagai macam bentuknya, menurut bentuk hokum dari masing-

masing perusahan yang bersangkutan. Modal sendiri di dalam suatu 

perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas terdiri dari : 

a. Modal Saham 

Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta 

dalam suatu PT. Bagi suatu perusahaan yang bersangkutan, yang 

diterima dari hasil penjualan sahamnya akan tetap tertanam didalam 

perusahaan tersebut selama hidupnya, meskipun bagi pemegang saham 

sendiri itu bukanlah merupakan penanaman yang permanen, karena 

setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya. 

b. Cadangan 

Cadangan disini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk 

dari keuntungan yang diperoleh perusahaan selama beberapa waktu 

yang lampau atau dari tahun berjalan. Tidak semua cadangan termasuk 

dalam modal sendiri. Cadangan yang termasuk modal sendiri antara lain 

yaitu cadangan expansi, cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, 

dan cadangan untuk menampung hal-hal atau kejadian-kejadian yang 

tidak diduga sebelumnya (cadangan umum). 

c. Laba Ditahan 

Keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dapat sebagian 

dibayarkan sebagai deviden dan sebagian ditahan oleh perusahaan. 

Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah sesuai dengan tujuan 
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tertentu, maka dibentuklah cadangan sebagaimana diuraikan diatas. 

Namun apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu mengenai 

penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan 

laba yang ditahan. 

Ciri-ciri dari modal sendiri yaitu : 

1) Modal terutama tertarik dan berkepentingan terhadap kontinuitas, 

kelancaran dan keselamatan perusahaan. 

2) Modal yang dengan kekuasaannya dapat mempengaruhi politik 

perusahaan. 

3) Modal yang mempunyai ha katas laba sesudah pembayaran bunga 

kepada modal asing. 

4) Modal yang digunakan di dalam perusahaan untuk waktu yng tidak 

terbatas atau tidak tertentu lamanya. 

5) Modal yang menjadi jaminan, dan haknya adalah sesudah modal 

asing di dalam likuidasi. 

3. Modal Asing (Utang) 

Menurut Riyanto (2001:171) modal asing adalah modal yang berasal 

dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja didalam perusahaan. 

Bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang yang 

pada saatnya harus dibayar kembali. Modal asing atau utang terbagi menjadi 

3 (tiga) golongan, yaitu : 
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a. Modal asing/ utang jangka pendek (Short-Term Debt) 

Modal asing atau utang jangka pendek yaitu utang yang jangka 

waktu pembayarannya kurang dari satu tahun. Sebagian besar utang 

jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan yaitu kredit yang 

diperlukan untuk menyelenggarakan usahanya. Adapun jenis-jenis dari 

modal asing (utang/kredit) jangka pendek adalah : 

1) Kredit rekening Koran 

Kredit rekening koran adalah kredit yang diberikan oleh 

bank kepada perusahaan dengan batas plafond tertentu. Perusahaan 

mengambil kredit ini tidak sekaligus melainkan sebagian sesuai 

dengan kebutuhannya. Bunga yang dibayar hanya untuk jumlah 

yang telah diambil saja, meskipun sebenarnya perusahaan 

meminjamnya lebih dari jumlah tersebut. 

2) Kredit dari penjual 

Kredit dari penjual merupakan kredit perniagaan (trade-

kredit) dan kredit ini terjadi apabila penjualan produk dilakukan 

dengan kredit. Apabila penjualan dilakukan dengan kredit berarti 

bahwa penjual baru menerima pembayaran harga dari barang yang 

dijualnya beberapa waktu kemudian setelah barang diserahkan. 

Selama waktu ini pembeli atau pelanggan dapat dikatakan menerima 

kredit penjual. 

3) Kredit dari pembeli 
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Kredit dari pembeli adalah kredit yang diberikan oleh 

perusahaan sebagai pembeli kepada pemasok (supplier) dari bahan 

mentahnya atau barang barang lainnya. Disini pembeli membayar 

harga barang yang dibelinya lebih dahulu, dan barulah setelah 

beberapa waktu pembeli menerima barang yang dibelinya. Selama 

waktu itu dapat dikatakan bahwa pembeli memberikan kredit 

pembeli kepada penjual/pemasok bahan mentah atau barang 

dagangan. 

4) Kredit wesel 

Kredit wesel ini terjadi apabila suatu perusahaan 

mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisikan kesanggupan 

untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tetentu. 

Dalam kredit ini, setelah surat ditandatangani maka surat tersebut 

dapat dijual atau diuangakan kepada bank. 

b. Modal asing/utang jangka menengah (Intermediate-Term Debt) 

Modal asing atau utang jangka menengah adalah utang yang 

jangka waktu pembayarannya antara satu sampai sepuluh tahun. 

Kebutuhan membelanjai usaha dengan jenis kredit ini dirasakan karena 

adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi. Kebutuhan tersebut tidak 

dapat dipenuhi dengan kredit jangka pendek disatu pihak dan sukar 

untuk dipenuhi dengan kredit jangka panjang dilain pihak. Bentuk 

utama dari kredit jangka menengah ini adalah : 

1) Term Loan 
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Term loan adalah kredit usaha dengan umur lebih dari satu 

tahun dan kurang dari sepuluh tahun. Pada umumnya term loan 

dibayar kembali dengan angsuran tetap selama satu priode tertentu. 

Angsuran yang dimaksud misalnya pembayaran angsuran dilakukan 

setiap bulan, setiap kuartal atau setiap tahun. 

2) Leasing 

Leasing adalah suatu alat atau cara untuk mendapatkan 

services dari suatu aktiva tetap. Leasing ini pada dasarnya adalah 

sama seperti halnya dengan menjual obligasi untuk mendapatkan 

service dan hak milik atas aktiva tersebut. Perbedaannya dengan 

leasing adalah tidak disertai dengan hak milik. Lebih khususnya 

lease adalah persetujuan ats dasar kontrak dimana pemilik dari 

aktiva menginginkan pihak lain untuk menggunakan jasa dari aktiva 

tersebut selama suatu periode tertentu. 

c. Modal Asing/ utang jangka panjang (long-term debt) 

Modal asing atau utang jangka menengah yaitu utang yang 

jangka waktu pembayarannya lebih dari sepuluh tahun. Utang jangka 

panjang ini pada umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan 

perusahaan (ekspansi) atau modernisasi dari perusahaan karena 

kebutuhan untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar. 

Adapun bentuk utama dari utang jangka panjang adalah : 
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1) Pinjaman obligasi (bonds payable) 

Pinjaman obligasi adalah pinjaman uang untuk jangka waktu 

yang panjang. Dalam pinjaman ini, debitur akan mengeluarkan surat 

pengakuan utang yang mempunyai nilai nominal tertentu. 

Pembayaran kembali pinjaman obligasi ini dapat dijalankan secara 

sekaligus pada hari jatuh temponya atau secara berangsur-angsur 

setiap tahunnya. 

2) Pinjaman Hipotik (mortgage) 

Pinjaman hipotik adalah pinjaman jangka panjang dimana 

pemberi uang (kreditur) diberi hak hipotik terhadap suatu barang 

yang tidak bergerak. Hal ini dilakukan agar apabila pihak debitur 

tidak memenuhi kewajibannya maka barang itu dapat dijual dan dari 

hasil penjualan tersebut dapat menutup tagihannya. 

Ciri-ciri dari modal asing yaitu : 

a) Modal yang terutama memperhatikan kepada kepentingannya sendiri, 

yaitu kepentingan kreditur. 

b) Modal yang tidak mempunyai pengaruh terhadap penyelenggaraan 

perusahaan. 

c) Modal dengan beban bunga yang tetap, tanpa memandang adanya 

keuntungan atau kerugian. 

d) Modal yang hanya sementara turut bekerja sama di dalam perusahaan. 

e) Modal yang dijamin, modal yang mempunyai hak didahulukan (hak 

preferen) sebelum modal sendiri di dalam likuidasi. 
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4. Financial Leverage 

Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tentu memerlukan dana 

yang cukup agar kegiatan operasionalnya dapat berjalan dengan lancar. 

Penggunaan financial leverage yang semakin besar membawa dampak 

positif bila pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih 

besar daripada beban keuangan yang dikeluarkan. Dampak negatif dari 

penggunaan financial leverage yang semakin besar akan menyebabkan 

beban yang ditanggung perusahaan yaitu beban tetap atau beban bunga 

menjadi semakin besar pula. 

Riyanto (2001:292) menjelaskan bahwa masalah financial leverage 

baru timbul setelah perusahaan menggunakan dana dengan beban tetap. 

Perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap dikatakan 

menghasilkan leverage yang menguntungkan (favorable financial 

leverage). Hal ini merupakan efek positif jika pendapatan yang diterima dari 

penggunaan dana tersebut lebih besar daripada beban tetap dari penggunaan 

dana tersebut. 

Tujuan suatu perusahan menggunakan leverage adalah untuk 

meningkatkan hasil pengembalian (return) bagi para pemegang saham biasa 

(pemilik) perusahaan. Di sisi lain, dengan adanya harapan tersebut, maka 

kenaikan leverage ini juga akan meningkatkan risiko atas arus pendapatan 

bagi para pemegang saham biasa. Risiko dalam hal ini berupa ketidakpasian 

dalam hubungannya dengan kemampuan perusahaan membayar kewajiban-

kewajiban tetapnya. (Warsono, 2003:204). 
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Berdasarkan hal tersebut tentunya perusahaan berharap dana dengan 

beban tetap yang digunakan dapat menghasilkan leverage yang 

menguntungkan. Hal ini berarti bahwa pendapatan yang diterima dari 

penggunaan dana tersebut lebih besar daripada beban tetapnya. Besar 

kecilnya financial leverage tersebut diukur dengan Degree of Financial 

Leverage (DFL) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

DFL =
Persentase perubahan dalam EPS

Persentase perubahan dalam EBIT 

Semakin besar DFL berarti sensitivitas perubahan laba perusahaan 

akan semakin besar pula. Hal ini menjelaskan bahwa penggunaan leverage 

atau penggunaan utang yang mengandung beban tetap dalam jumlah yang 

besar akan mengindikasikan suatu risiko kerugian yang besar apabila 

perusahaan tidak dapat menghasilkan laba yang besar pula. Financial 

leverage juga diukur melalui beberapa rasio yaitu sebagai berikut : 

a. Debt Ratio (DR) 

Debt to ratio atau debt to asset ratio merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total 

aktiva. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa pendanan dengan 

utang semakin banyak. Hal ini berarti semakin sulit bagi perusahaan 

untuk memperoleh pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak 

mampu menutupi utangnya dengan aktiva yang dimilikinya (Kasmir 

(2008:156). Debt Ratio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 
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𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝑇𝑇𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝑇𝑇 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑇𝑇𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝐴𝐴 

b. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to equity ratio adalah rasio yang membandingkan utang 

jangka panjang perusahaan dengan total ekuitas. Bagi bank, semakin 

tinggi rasio ini akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin 

besar risiko yang ditanggung, namun bagi perusahaan justru akan 

semakin baik (Kasmir, 2008:158). Debt to Equity Ratio ini dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝐷𝐷𝐸𝐸 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝑈𝑈𝐷𝐷𝑅𝑅𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑗𝑗𝑅𝑅𝑈𝑈𝑈𝑈𝑗𝑗𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑈𝑈𝑗𝑗𝑅𝑅𝑈𝑈𝑈𝑈

𝑇𝑇𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝑇𝑇 𝐸𝐸𝑗𝑗𝐸𝐸𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝐴𝐴  

c. Time Interest Earned Ratio (TIER) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban 

tetapnya berupa bunga. Apabila perusahan tidak mampu membayar 

bunga, dalam jangka panjang menghilangkan kepercayaan dari para 

kreditor. Semakin tinggi rasio ini semakin besar kemungkinan 

perusahaan dapat membayar bunga pinjaman. Rasio ini dapat menjadi 

ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kredit (Kasmir, 

2008:160). Time Interest Earned Ratio ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

TIER =  
EBIT

Biaya bunga 
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d. Fixed Charged Coverage (FCC) 

Rasio ini mengukur berapa besar kemampuan perusahaan untuk 

menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen saham preferen, 

bunga, angsuran pinjaman dan sewa. Semakin tinggi rasio ini maka 

semakin baik kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh perusahaan 

(Kasmir, 2008:162). Fixed Charged Coverage ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

FCC =  
EBIT + Bunga + Pembayaran sewa

Bunga + Pembayaran sewa  

e. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER) 

Merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal 

sendiri. Rasio ini mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara 

membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri 

yang disediakan oleh perusahaan (Kasmir, 2008:159). Long Term Debt 

to Equity Ratio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

LTDtER =  
𝐿𝐿𝑅𝑅𝑈𝑈𝑈𝑈 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝐷𝐷𝐸𝐸  

5. Profitabilitas 

Tujuan utama dari perusahaan adalah untuk memperoleh laba demi 

menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan 

bukan hanya dilihat dari besarnya laba yang diperoleh atau dihasilkan oleh 
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perusahaan. Keberhasilan perusahaan harus dihubungkan dengan jumlah 

modal yang digunakan untuk memperoleh laba yang dimaksud. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, dan modal sendiri. 

Analisis ini akan sangat berkepentingan dengan investor jangka panjang. 

Pemegang saham dapat melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima 

dalam bentuk dividen (Sartono, 2001:122). 

Bagi perusahaan pada umumnya masalah profitabilitas adalah lebih 

penting dari persoalan laba, karena laba yang besar saja belumlah 

merupakan ukuran bahwa perusahaan itu telah dapat bekerja dengan efisien. 

Efisiensi baru dapat diketahui dengan menghitung tingkat profitabilitasnya. 

Perusahaan tidak hanya memperhatikan bagaimana usaha untuk 

memperbesar laba, tetapi yang lebih penting adalah usaha untuk 

meningkatkan profitabilitasnya. Berhubung dengan itu maka bagi 

perusahaan pada umumnya usahanya lebih diarahkan untuk mendapatkan 

titik profitabilitas maksimal dari pada laba maksimal. Semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan maka mencerminkan bahwa semakin tinggi 

tingkat efesiensi perusahaan (Riyanto, 2001:29). 

Apabila perusahaan bermaksud untuk meningkatkan profitabilitas 

yang diperolehnya maka peningkatan tersebut akan diikuti pula oleh risiko 

yang semakin besar. Demikian pula jika perusahaan ingin melakukan yang 

sebaliknya, maka penurunan risiko ini akan diikuti oleh menurunnya tingkat 

profitabilitas. Profitabilitas perusahaan dapat ditingkatkan dengan dua cara 
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yaitu meningkatkan penjualan (baik volume maupun harga jual) dan 

menekan biaya-biaya. Di samping itu, keuntungan juga bisa ditingkatkan 

dengan jalan menginvestasikan pada aktiva yang lebih menguntungkan, 

yang dalam hal ini adalah aktiva tetap yang mampu menghasilkan produk 

dan penjualan yang lebih tinggi (Syamsuddin, 2011:205-208). 

Analisis profitabilitas biasanya didasarkan pada informasi yang 

terdapat di dalam laporan laba rugi. Penghitungan rasio profitabilitas 

menggunakan data dari neraca. Rasio-rasio tersebut dapat menunjukkan 

seberapa mampu perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas 

merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio ini memberikan 

gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan 

kegiatan operasinya. Profitabilitas dapat dihitung melalui beberapa rasio 

yaitu sebagai berikut : 

a. Gross Profit Margin 

Rasio ini digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. 

Rasio ini menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan 

cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini 

merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan (Kasmir, 

2008:199). Gross Profit Margin ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

GPM =
Penjualan − Harga pokok penjualan

Penjualan  
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b. Net Profit Margin 

Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan 

membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan 

dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih 

perusahaan atas penjualan (Kasmir, 2008:200). Net Profit Margin ini 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

NPM =
𝐸𝐸𝑅𝑅𝑡𝑡𝑈𝑈𝑅𝑅𝑈𝑈𝑈𝑈 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷 𝑅𝑅𝑈𝑈𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑇𝑇𝐷𝐷𝐴𝐴
 

c. Return on Investment (ROI) 

Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama 

Return on Investment (ROI) atau return on total assets merupakan rasio 

yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan 

dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas 

manajemen dalam mengelola investasinya. Rasio ini juga menunjukkan 

produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman 

maupun modal sendiri (Kasmir. 2008:201). Return On Investment ini 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

ROI =
𝐸𝐸𝑅𝑅𝑡𝑡𝑈𝑈𝑅𝑅𝑈𝑈𝑈𝑈 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷 𝑅𝑅𝑈𝑈𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝐴𝐴   

d. Return on Equity (ROE) 

Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau 

rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih 

sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi 
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penggunaan modal sendiri (Kasmir, 2008:204). Return On Equity ini 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

ROE =
𝐸𝐸𝑡𝑡𝑈𝑈𝑅𝑅𝑈𝑈𝑈𝑈 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷 𝑅𝑅𝑈𝑈𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝐷𝐷𝐸𝐸
  

e. Laba per Lembar Saham (EPS) 

Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku. 

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang 

saham. Keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan 

setelah dipotong pajak. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham 

biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak, dividen, dan dikurangi 

hak-hak untuk pemegang saham prioritas (Kasmir, 2008:207). Laba per 

lembar saham ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

EPS =
Laba saham biasa

Saham biasa yang beredar 

6. Dampak Financial Leverage terhadap Profitabilitas 

Perusahaan yang menggunakan financial leverage berharap 

keuntungan yang akan diterimanya lebih besar daripada beban tetap yang 

akan mereka tanggung dari jumlah dana yang digunakan. Menurut Brigham 

dan Houston (2010:140), financial leverage menunjukkan sejauh apa 

perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang dan akan memberikan 

tiga dampak  penting, yaitu:  
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a) Menghimpun dana melalui utang, pemegang saham dapat 

mengendalikan perusahaan dengan jumlah investasi ekuitas yang 

terbatas, 

b) Kreditor melihat ekuitas atau dana yang diberikan oleh pemilik 

sebagai batas pengaman. Jadi, makin tinggi proporsi total modal 

yang diberikan oleh pemegang saham, makin kecil risiko yang 

dihadapi kreditor, 

c) Jika hasil yang diperoleh dari aset perusahaan lebih tinggi daripada 

tingkat bunga yang dibayarkan, maka penggunaan utang akan 

“mengungkit” (leverage) atau memperbesar pengambilan atas 

ekuitas atau ROE. 

Sudana (2011:158) menjelaskan bahwa financial leverage 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap profitabilitas pada kondisi 

ekonomi yang berbeda pula. Pada kondisi ekonomi yang baik, perusahaan 

yang menggunakan utang yang lebih besar akan memperoleh kenaikan 

profitabilitas dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan utang 

lebih kecil. Semakin besar rasio utang, semakin besar profitablitas 

perusahaan. Hal ini terjadi jika tingkat profitabilitas perusahaan lebih besar 

dari tingkat bunga. Dalam keadaan yang demikian, penggunaan utang akan 

memberikan manfaat yang positif. 

Pada kondisi ekonomi normal, pada mulanya peningkatan 

penggunaan utang akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba bagi pemegang saham. Hal ini terjadi karena suku bunga 
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masih relatif rendah dibandingkan dengan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Namun demikian, jika perusahaan terus menambah 

utang akan berakibat meningkatnya suku bunga, karena risiko yang 

dihadapi kreditor juga naik. Sementara itu, peningkatan penjualan pada 

kondisi ekonomi normal relatif lebih kecil dibandingkan dengan kondisi 

ekonomi baik. Dampak yang ditimbulkan yaitu kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba bagi pemegang saham juga relatif lebih kecil 

dibandingkan pada kondisi ekonomi baik. 

Pada kondisi ekonomi yang memburuk, perusahaan yang 

mempunyai utang yang lebih besar akan mengalami penurunan 

profitabilitas yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang 

mempunyai jumlah utang yang lebih kecil. Hal ini terjadi karena suku bunga 

pinjaman sangat tinggi, sementara penjualan dan laba perusahan menurun. 

Dalam keadaan yang demikian, penggunaan utang akan memberikan 

manfaat yang negatif. 

C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui perbandingan 

profitabilitas atas proporsi dana yang digunakan dari perusahaan sektor industri 

dasar dan kimia yang terdaftar di BEI. Kerangka pikir penelitian dapat dilihat 

pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, perbandingan profitabilitas 

tersebut dapat dilihat dengan mengklasifikasi perusahaan ke dalam dua 

kelompok. Perbandingan profitabilitas kelompok perusahaan yang memiliki 

tingkat debt ratio yang lebih tinggi dari modal sendiri dengan kelompok 

perusahaan yang memiliki debt ratio yang lebih rendah dari modal sendiri 

dengan modal sendiri. Perbandingan ini dilakukan melalui perhitungan 

rasio dan uji statistik t. 
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D. Hipotesis Penelitian 

Analisis Variasi Struktur Keuangan dan Dampaknya Terhadap Profitabilitas 

Perusahaan pada Perusahaan Sektor industri dasar dan kimia 

Sartono (2001:121) menjelaskan bahwa penggunaan utang bagi 

perusahaan mengandung beberapa dimensi. Salah satu dimensinya adalah 

dengan menggunakan utang, maka apabila perusahaan mendapatkan 

keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya maka keuntungan pemilik 

perusahaan akan meningkat. Alasan yang kuat untuk menggunakan dana 

dengan beban tetap adalah untuk meningkatkan pendapatan yang tersedia bagi 

pemegang saham. 

Sudana (2011:160) menjelaskan bahwa semakin tinggi leverage factor, 

maka range Return on Equity (ROE) dari suatu perusahan juga semakin besar,  

yang berarti risiko keuangan perusahaan juga meningkat. Dengan kata lain, jika 

terjadi perubahan kondisi ekonomi, maka variabilitas (risiko) laba bersih 

perusahaan yang banyak menggunakan utang akan menjadi lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan yang sedikit menggunakan utang. 

Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu yang mendukung, 

maka selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis penelitian. Nazir (2011:134) 

menyatakan bahwa hipotesis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, salah 

satunya adalah hipotesis tentang perbedaan. Hipotesis yang menjelaskan 

perbedaan menyatakan adanya ketidaksamaan antarvariabel tertentu 

disebabkan oleh adanya pengaruh variabel yang berbeda-beda. Hipotesis ini 

mendasari teknik penelitian yang kompratif, dan secara analitis menyatakan 
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perbedaan satu sifat dengan sifat yang lain. Berdasarkan kajian teori dan 

kerangka berfikir di atas maka hipotesis yang dapat ditarik yaitu :  

Perusahaan dengan utang lebih tinggi dari modal sendiri memiliki 

profitabilitas yang lebih besr dibandingkan perusahaan dengan utang lebih 

rendah dari modal sendiri. 
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