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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian Theresa (2012) Rasio DER  berpengaruh secara parsial 

terhadap ROE perusahaan perusahaan industry tekstil dan garment yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2010. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis yang pertama, DER menunjukkan secara parsial 

berpengaruh negative signifikan terhadap ROE perusahaan-perusahaan tekstil 

dan garment di BEI dimana nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil 

dari 0,05. Namun, pengaruh DER terhadap ROE masih sangat kecil yaitu 

dengan nilai Range 0,382 atau 38,2%. Selebihnya dipengaruhi oleh variable-

variabel lain diluar penelitian ini. Semakin tinggi rasio DER (diatas 100%) 

maka dapat dikatakan kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan-

perusahaan  tersebut tidak efisien karena besarnya proporsi hutang. Begitu 

pula sebaliknya jika rasio DER dibawah atau pas menunjukkan 100%, maka 

kegiatan operasional perusahaan-perusahaan tersebut akan semakin efisien 

atau pendanaan terhadap perusahaan seimbang dari komposisi hutang dan 

modal sendiri. Bila semua kegiatan yang dilakukan perusahaan - perusahaan 

berjalan secara efisien, maka laba yang akan didapat juga semakin besar yang 

pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan –perusahaan 

tersebut. Hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh positif ditolak. 

Karena hasil penelitian terhadap perusahaan-perusahaan industry tekstil dan 
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garment ternyata menunjukkan hasil yang negative. Sedangkan hipotesis 

yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan diterima. 

Penelitian Nurcahyani (2014) pada penilitian tersebut menunjukkan 

analisis menggunakan variabel independen struktur modal. Variabel 

independen diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER), Debt to Assets 

Ratio (DAR), dan Current Assets (CR). Variabel dependennya adalah 

profitabilitas. Profitabilitas dihitung menggunakan ROE. Sampel yang 

digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2010-2012. Sampel diambil dengan metode purposive sampling dan 

yang memenuhi kriteria pemilihan sampel. Sampel yang digunakan sebanyak 

267 perusahaan. Metode statistik menggunakan analisis Regresi Linear 

Berganda dengan pengujian hipotesis uji statistik t dan uji statistik F. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Debt to Equity Ratio (DER), Debt 

to Assets Ratio (DAR) memiliki hubungan negatif terhadap profitabilitas, 

sedangkan variabel Current Assets (CR) memiliki hubungan positif terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bura Efek 

Indonesia pada tahun 2010-2012. 
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B. Tinjauan Pustaka 

Struktur Modal 

1. Pengertian Struktur Modal  

Tujuan  dari  manajemen  keuangan  adalah  memaksimalkan  nilai  

perusahaan yang  bergantung  pada  arus  dana  dimasa  datang  dan  tingkat  

pendapatan  untuk mengkapitalisasi  arus  dana,  sehingga  perusahaan  

diharapkan  dapat  meningkatkan kesejahteraan  para  pemilik  perusahaan. 

untuk  dapat  mencapai  tujuan  tersebut diperlukan kebijakan financial yang 

salah satunya adalah kapitalisasi dan struktur. Riyanto  (2001: 22)  

menyatakan  bahwa  “struktur  modal  adalah perbandingan  atau  

perimbangan  pendanaan  jangka  panjang  perusahaan  yang ditunjukkan  

oleh  perbandingan  utang  jangka  panjang  terhadap  modal  sendiri 

(longterm debt to equity ratio)“.Irawati (2006:15) menyatakan  bahwa  

“Struktur  modal  merupakan susunan  dari  jenis- jenis  modal  yang  

diperoleh  perusahaan  beserta  jumlah  nilai-nilainya (dalam satuan uang) 

dalam bentuk hutang jangka panjang dan  modal sendiri sebagaimana 

tergambar dalam neraca sebelah pasiva pada periode tertentu”. Weston  and  

Copeland  dalam  Dennis  (2001:15)  menyatakan  bahwa “Struktur  modal  

adalah  pencerminan  cara  suatu  perusahaan  untuk  membiayai aktivanya  

yang  merupakan  komposisi  dari  sumber  modal  yang  terdiri  dari  hutang 

jangka pendek, hutang jangka panjang dan modal pemegang saham”. Dari  

pengertian-pengertian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  struktur  modal  



9 
 

 

adalah perimbangan atau perbandingan  antara  hutang  (Debt) dengan  modal 

sendiri (Equity) yang  digunakan  perusahaan  untuk  membiayai  aktivanya.   

Hutang  dan  modal  sendiri mempunyai  konsekuensi  financial  

yang berbeda.  Oleh  karena  itu, pihak  manajemen harus memahami dengan 

baik keduanya. Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari sumber modal 

sendiri berasal dari modal saham,  laba  ditahan,  dan  cadangan.  Jika  dalam  

pendanaan  perusahaan  yang  berasal dari  modal sendiri  masih memilki 

kekurangan  (defisit) maka  perlu  dipertimbangkan pendanaan perusahaan 

yang berasal dari luar, yaitu dari hutang (debt financing). 

2. Faktor – Faktor Yang Memperngaruhi Struktur modal  

Seperti  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,bahwa  struktur  modal  

merupakan perimbangan  atau perbandingan  antara  modal  asing  (jangka 

panjang) dengan  modal sendiri.  masalah  struktur  modal  merupakan  

masalah  yang  penting  bagi  setiap perusahaan  karena  baik  buruknya  

struktur  modal  akan  mempunyai  efek  yang langsung terhadap posisi 

financial perusahaan. Struktur  modal  perusahaan  dipengaruhi  oleh  banyak  

faktor,  menurut  Irawati dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu :  

1) Tingkat Bunga  

Tingkat  bunga  mempengaruhi  pemilihan  jenis  modal  apa  yang  akan  

ditarik, karena  penarikan  obligasi  (pinjaman)  hanya  dibenarkan  apabila  

tingkat bunganya  lebih  rendah  dari  pada  rentabilitas  ekonomi  dari  

tambahan  modal tersebut.  

 



10 
 

 

2) Stabilitas Pendapatan  

Suatu  perusahaan  yang  mempunyai  earning  stabil  akan  selalu  dapat 

memenuhi  kewajiban  finansialnya  sebagai  akibat  dari  penggunaan  

modal asing  dalam  hal  ini  berupa  modal  pinjaman,  sebaliknya  

perusahaan  yang mempunyai earning  tidak  stabil  akan  menanggung  

resiko  tidak  dapat membayar beban bunga dan pokok pinjaman bila 

keadaan ekonomi buruk.  

3) Susunan dari aktiva  

Hal ini dihubungkan dengan adanya aturan struktur financial konservatif 

yang horizontal yang menyatakan bahwa besarnya modal sendiri hendaknya 

paling sedikit dapat menutup  jumlah  aktiva tetap  ditambah  dengan aktiva  

lain yang sifatnya permanen.  

4)Kadar resiko aktiva   

Apabila  ada  aktiva  yang  peka  resiko,  maka  perusahaan  harus  lebih  

banyak membelanjai  dengan  modal  sendiri,  modal  yang  tahan  resiko,  

dan  sedapat mungkin mengutangi pembelanjaan dengan modal asing.  

5) Besarnya jumlah modal yang dibutuhkan  

Apabila  jumlah  modal  yang  dibutuhkan  besar,  maka  perusahaan  

dirasakan perlu  untuk  mengeluarkan  beberapa  golongan securities secara  

bersama-sama.  

6) Keadaan pasar modal  

Perusahaan  dalam  mengeluarkan  atau  menjual  securities  haruslah 

menyesuaikan dengan keadaan pasar modal.  
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7) Sifat manajemen  

Seorang  manajer  yang  berani  menanggung  resiko  akan  lebih  berani 

membiayai  pertumbuhan  usahanya  dengan  menggunakan  dana  yang  

berasal dari pinjaman dibandingkan dengan manajer yang pesimis.  

8) Besarnya perusahaan  

Perusahaan  yang  besar  dimana  sahamnya  tersebar  sangat  luas akan  lebih 

berani  mengeluarkan  saham  baru  dalam  memenuhi  kebutuhan  untuk 

membiayai  pertumbuhan  usahanya  dibandingkan  dengan  perusahaan  yang 

kecil(Irawati 2006:203). 

3. Pengukuran Struktur Modal  

Rasio dalam pengukuran struktur modal digunakan untuk mengukur 

seberapa banyak dana yang disupply oleh pemilik perusahaan dalam 

proporsinya dengan dana yang diperoleh dari kreditur perusahaan. Dalam  

prakteknya,rasio ini dihitung dengandua cara.  Pertama, dengan 

memperhatikan data yang ada di neraca. Kedua, mengukur resiko hutang dari 

laporan rugi  laba,  yaitu  seberapa  banyak  beban  tetap  hutang  bisa ditutup  

oleh  laba  operasi. Kelompok  rasio  ini  bersifat  saling  melengkapi  dan  

umumnya  para  analis menggunakan  keduanya. Analisa ini terdiri  dari : 

a. Debt to Equity Ratio 

Merupakan  rasio yang  menggambarkan  hutang  dengan  ekuitas  dalam 

pendanaan  perusahaan  dan  menunjukkan  kemampuan  modal  sendiri 

perusahaan  tersebut  untuk  memenuhi  kewajibannya.  Debt  to  Equity  

Ratiomerupakan  salah  satu  rasio leverage  yang  bertujuan  untuk  
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mengukur kemampuan  dari  modal  sendiri  yang  dijadikan  jaminan  

untuk  keseluruhan hutang perusahaan.  

b. Times Interest Earned 

Rasio   Times  Interest  Earned    ditentukan  dengan  membagi  laba 

sebelum bunga  dan  pajak  dengan  beban  bunga.  Rasio  ini  mengukur  

sejauh  mana pendapatan  perusahaan  dapat  boleh  turun  tanpa  

mempengaruhi  kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bunga atau 

beban bunga  yang harus ditutup pada  akhir  tahun.  Rasio  ini  dapat  

membantu  pemeriksa  untuk  mengetahui kewajaran  pembayaran  bunga  

dan  beban  bunga,  baik  bunga  afiliasi  maupun bukan afiliasi.  

c. Debt Service Coverage 

Adalah  kewajiban  financial  yang  timbul  karena  menggunakan  hutang  

tidak hanya karena membayar bunga dan sewa guna (Leasing). Ada juga 

kewajiban dalam bentuk pembayaran angsuran pokok pinjaman. 

4. Pengertian Modal   

Modal dalam perusahaan persoalan yang tidakakan berakhir. Defenisi 

modal menurut Munawir menyatakan bahwa : Modal  merupakan  hak  atau  

bagian  yang  dimiliki  oleh  pemilik  perusahaan  yang ditunjukkan  dalam  pos  

modal  (modal  saham),  surplus  dan  laba  yang ditahan,  atau kelebihan  nilai  

aktiva  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  terhadap  seluruh  utang-utangnya. 

(Munawir, 2004: 19). Menurut  Bringham  and  Gapenski  modal  merupakan  

pembelanjaan  dari  luar perusahaan  dimana,  dikelompokkan  kedalam  dua  

jenis  yaitu  hutang  (modal  asing) dan ekuitas (modal sendiri)  
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5. Jenis – Jenis Modal  

A. Modal Asing atau Utang  

Menurut  Riyanto  (2001:  227)  menyatakan  bahwa  “Modal  asing  adalah 

modal  yang  berasal  dari  luar  perusahaan  yang  sifatnya  sementara  

bekerja  di  dalam perusahaan dan bagi perusahaan yang bersangkutan 

modal tersebut merupakan utang yang  pada  saatnya  harus  dibayar  

kembali.Menurut Bringham and Gapenski(1997) utang  mempunyai  

keunggulan diantaranya adalah:  

1. Bunga mengurangi pajak sehingga biaya utang rendah   

2. Kreditur  memperoleh  return  terbatas  sehingga  pemegang  saham  tidak  

perlu berbagi keuntungan ketika kondisi bisnis dengan maju.  

3. Kreditur  tidak  memiliki  hak  suara  sehingga  pemegang  saham  dapat 

mengendalikan perusahaan dengan penyertaan dana yang kecil Selain 

keunggulannya, utang juga mempunyai kelemahan, diantaranya :   

a) Utang biasanya berjangka waktu tertentu untuk dilunasi tepat waktu   

b) Rasio  utang  tinggi  akan  meningkatkan  risiko  yang  selanjutnya  

akan meningkatkan biaya.  

c) Bila perusahaan dalam kondisi sulit dan labanya tidak dapat 

memenuhi beban bunga maka tidak tertutup kemungkinan dilakukan 

likuidasi.  

Utang terdiri dari dua golongan, yaitu utang jangka pendek (yaitu kurang dari 

satu  tahun)  dan  utang jangka  panjang  (lebih  dari  satu  tahun).  Menurut 
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Riyanto  (2001:  227) dalam  bidang  pembelanjaan  modal  asing  atau  utang 

sendiri dari tiga golongan, diantaranya :  

1.  Modal Asing atau utang jangka pendek (Short-term debt)  

Modal  asing  atau  utang  jangka  pendek  adalah  modal  asing  yang jangka 

waktunya paling lama satu tahun. Sebagian besar utang jangka pendek 

terdiri  dari  kredit  perdagangan  yaitu  kredit  yang  diperlukan  untuk  

dapat menyelenggarakan usahanya. Adapun jenis-jenis utang jangka pendek 

adalah:  

a. Kredit rekening Koran merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada 

perusahaan dengan batas tertentu dimana perusahaan mengambilnya tidak 

sekaligus  sesuai dengan  kebutuhan  dan  bunga  yang  dibayar  hanya  

untuk jumlah  yang  telah  diambil  saja,  meskipun  sebenarnya  

perusahaan meminjamnya lebih dari jumlah tersebut.  

b. Kredit  dari  penjualan  merupakan kredit  perniagaan  dan  kredit  ini  

terjadi apabila penjualan produk dilakukan dengan kredit   

c. Kredit  dari  pembeli  merupakan  kredit  yang  diberikan  oleh  perusahaan 

sebagai  pembeli  kepada  pemasok  dari  bahan  mentahnya  atau  barang-

barang lainnya.  

d. Kredit  wesel terjadi  apabila  suatu  perusahaan  mengeluarkan  surat 

pengakuan  ulang  yang  berisi  kesanggupan  untuk  membayar  sejumlah 

uang  tertentu  kepada  pihak  tertentu  dan  pada  saat  tertentu.  Dan  

setelah ditanda-tangani surat tersebut dapat dijual atau diuangkan kepada 

Bank.  
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2.  Modal asing atau utang jangka menengah (Intermediate-Term Debt)  

Modal asing  atau  utang  jangka  menengah  merupakan  utang  yang  jangka 

waktunya  adalah  lebih  dari  satu  tahun  atau  kurang  dari  10  tahun. Bentuk-

bentuk utama dari kredit jangka menengah adalah : 

a. Term Long merupakan kredit usaha dengan umur lebih dari satu tahun dan 

kurang dari 10 tahun.  

b. Leasingmerupakan  suatu  alat  atau  cara  untuk  mendapatkan service dari 

suatu aktiva tetap yang pada dasarnya adalah sama seperti halnya kalau 

kita menjual obligasi untuk mendapatkan services dan hak milik atas 

aktiva tersebut, bedanya pada leasing tidak disertai hak milik.  

3.  Modal asing atau utang jangka panjang (Long- Term Debt)  

Modal  asing  atau  utang  jangka  panjang  merupakan  utang  yang  jangka 

waktunya  adalah  panjang,  umumnya  lebih  dari  10  tahun.  Adapun  jenis  

atau bentuk-bentuk utama dari utang jangka panajang antara lain :  

a. Pinjaman obligasi merupakan pinjaman uang untuk jangka waktu yang 

panjang,  untuk  debitur  mengeluarkan  surat  pengakuan  utang  yang 

mempunyai nominal tertentu.  

b. Pinjaman  hipotik  merupakan  pinjaman  jangka  panjang  dimana 

pemberi  uang  (kreditur)  diberi  hak  hipotik  pada  suatu  barang  tidak 

bergerak,  agar  bila  pihak  debitur  tidak  memenuhi  kewajibannya, 

barang  itu  dapat  dijual  dan  dari  hasil  penjualan  tersebut  dapat 

digunakan untuk menutup tagihannya.  
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B. Modal Sendiri  

Modal  sendiri  menurut  Riyanto  (2001:204)  bahwa  “Modal  sendiri  pada 

dasarnya merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang 

tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya”. 

Menurut  Riyanto  (2001:240)  modal  sendiri  di  dalam  suatu  perusahaan  

yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yaitu modal saham. Saham  

merupakan  tanda  bukti pengambilan  bagian  atau peserta dalam  suatu PT.  

bagi  perusahaan  yang bersangkutan,  yang  diterima  dari  hasil  penjualan 

sahamnya akan tetap tertanam di dalam perusahaan tersebut selama 

hidupnya, meskipun  bagi  pemegang  saham  sendiri  bukan  merupakan  

penanaman  yang permanen karena setiap waktu pemegang saham dapat 

menjual sahamnya.  

6. Profitabilitas 

1. Pengertian Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan gambaran dari kinerja manajemen dalam 

mengelola perusahaan. Menurut Greuning (2005:29) pengertian 

profitabilitas “Profitabilitas adalah suatu indikasi atas bagaimana margin 

laba suatu perusahaan berhubungan dengan penjualan, modal rata-rata, dan 

ekuitas saham biasa rata-rata”. Berdasarkan bebarapa pengertian dari para 

ahli sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. 

2. Ukuran profitabilitas 

Ukuran profitabilitas perusahaan dapat berbagai macamseperti : 



17 
 

 

1. laba operasi,  

2. laba bersih, 

3. tingkat pengembalian invetasi/asset,  

4. tingkat pengembalian ekuitas pemilik.  

Robert Ang (1997) mengungkapkan bahwa rasio profitabilitas atau rasio 

rentabilitas menunjukan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. Rasio ini dapat dibagi atas enam jenis yaitu : 

1) Gross Profit Margin (GPM) 

Gross Profit Margin (GPM) merupakan ukuran kemampuan manajemen untuk 

mengendalikan biaya oprasional dalam hubungannya dengan penjualan. 

GPM : Gross Profit 

Net Sales 

Gross profit adalah net sales dikurangi dengan harga pokok penjualan, 

sedangkan net sales adalah total penjualan bersih selama satu tahun. Nilai GPM 

berada diantara 0 dan 1. Nilai GPM semakin mendekati satu, maka berarti 

semakin efisien biaya yang dikeluarkan untuk penjualan dan semakin besar 

juga tingkat pengembalian keuntungan. 

3) Net Profit Margin (NPM) 

NPM berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap 

penjualan bersihnya (Robert, 1997) 

NPM : Net Income After Tax 

Net Sales 
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Nilai NPM ini juga berada diantara 0 dan 1. Nilai NPM semakin 

besarmendekati satu, maka berarti semakin efisien biaya yang dikeluarkan 

danjuga berarti semakin besar tingkat kembalian keuntungan bersih. 

4) Operating Return On Assets (OPROA) 

OPROA digunakan untuk mengukur tingkat kembalian dari keuntungan 

operasional perusahaan terhadap seluruh asset yang digunakan untuk 

menghasilkan keuntungan operasional tersebut. 

OPROA : Operating Income 

Averrage Total Asset 

Operating income merupakan kentungan operasional atau disebut juga laba usaha. 

Average total assets merupakan rata-rata dari total asset awal tahun dan akhir 

tahun. Jika total asset awal tahun tidak tersedia, maka total asset akhir tahun dapat 

digunakan. 

5) Return On Assets (ROA) 

ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan asset yang dimilikinya. Rasio 

ini merupakan rasio yang terpenting diantara rasio profitabilitas yang ada. ROA 

kadang-kadang disebut juga Return on Investment (ROI) (Robert, 1997). 

ROA : Net Income After Tax 

            Averrage Total Asset 
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6) Earning Power 

Earning Power adalah hasil kali net profit margin dengan perputaran 

asset. Earning Power merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan asset yang digunakan. Rasio ini menunjukkan pula 

tingkat efisiensi investasi yang nampak pada tingkat perputaran asset. Apabila 

perputaran asset meningkat dan net profit margin tetap maka earning power juga 

meningkat. Dua perusahaan mungkin akan mempunyai earing power yang sama 

meskipun perputaran asset dan net profir margin keduanya berbeda. 

7) Return on equity (ROE) 

Return on equity (ROE) merupakan tingkat pengembalian atas ekuitas 

pemilik perusahaan. Ekuitas pemilik adalah jumlah asset bersih perusahaan.  

Return on equity atau return on net worth mengukur kemampuan perusahaan 

memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan (Sartono, 

2001). ROE secara eksplisit memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan returnbagi pemegang saham biasa setelah memperhitungkan bunga 

(biaya utang) dan biaya saham preferen. Seperti diketahui, pemegang saham 

mempunyai klaim sisa atas keuntungan yang diperoleh perusahaan pertama akan 

dipakai untuk membayar bunga utang kemudian saham preferen baru kemudian 

ke pemegang saham biasa.  

Return on equity merupakan rasio yang sangat penting bagi pemilik 

perusahaan (the common stockholder), karena rasio ini menunjukkan tingkat 

kembalian yang dihasilkan oleh manajemen dari modal yang disediakan oleh 

pemilik perusahaan. Dengan kata lain, ROE menunjukkan keuntungan yang akan 
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dinikmati oleh pemilik saham. Adanya pertumbuhan ROE menunjukkan prospek 

perusahaan yang semakin baik karena berarti adanya potensi peningkatan 

keuntungan yang diperoleh perusahaan. Hal ini ditangkap oleh investor sebagai 

sinyal positif dari perusahaan sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor 

serta akan mempermudah manajemen perusahaan untuk menarik modal dalam 

bentuk saham. Apabila terdapat kenaikan permintaan saham suatu perusahaan, 

maka secara tidak langsung akan menaikkan harga sahamtersebut di pasar modal 

(Sartono, 2001). 

3. Faktor-faktor  lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas 

Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas Menurut Riyanto 

(2001:37) tinggi rendahnya earning power dipengaruhi oleh: 

a. Profit margin 

Yaitu perbandingan antara net operating income atau laba bersih usaha 

dibandingkan dengan net sales atau penjualan bersih dan dinyatakan 

dalam prosentase (%) yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

(Laba Usaha / Penjualan Bersih) x 100% 

b. Turner of operating asset 

Yaitu dengan jalan membandingkan antara net sales atau penjualan bersih 

dengan operating asset atau modal usaha yang di rumuskan dengan: 

Penjualan bersih/Modal usaha,Sehingga besarnya profitabilitas ekonomi 

dapat diketahui dengan mengalihkan profit margin dengan turnorver of 

operating asset. 
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7. Pengertian Rasio Solvabilitas 

Pengertian rasio solvabilitas menurut G. Sugiarso dan F. Winarni 

(2005:115) menyatakan bahwa: 

“rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur sejauh mana kemempuan 

perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya, baik utang jangka 

pendek maupun utang jangka panjang”. 

8. Pengertian rasio leverage 

Syamsuddin (2002:90) mengemukakan bahwa : “Rasio leverage 

merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana 

yang mempunyai beban tetap (fixed cost assets or funds) yang gunanya 

untuk memperbesar tingkat penghasilan (return) bagi pemilik perusahaan.”  

Sedangkan menurut Martono dan Harjito (2008:295) mengemukakan 

bahwa : ”Rasio leverage adalah mengacu pada penggunaan asset dan 

sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan asset atau dana 

tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap.” 

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana 

asset (aktiva) atau dana tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk 

meningkatkan keuntungan potensial bagi pemegang saham. 

C. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini diperoleh kerangka pemikiran Teoritis sebagai 

berikut: 

 

 

Variabel independen : 

struktur modal 

(hutang dan modal 

sendiri) 

 

   Profitabilitas 

Y 
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D.Perumusan Hipotesis 

Penelitian tentang pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas telah 

banyak dilakukan. Menurut penelitian Nurcahyani (2014) pada penilitian tersebut 

menunjukkan analisis menggunakan variabel independen struktur modal. Variabel 

independen diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER), Debt to Assets Ratio 

(DAR), dan Current Assets (CR). Variabel dependennya adalah profitabilitas. 

Profitabilitas dihitung menggunakan ROE. Sampel yang digunakan adalah data 

sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2012. Sampel diambil 

dengan metode purposive sampling dan yang memenuhi kriteria pemilihan 

sampel. Sampel yang digunakan sebanyak 267 perusahaan. Metode statistik 

menggunakan analisis Regresi Linear Berganda dengan pengujian hipotesis uji 

statistik t dan uji statistik F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

Debt to Equity Ratio (DER), Debt to Assets Ratio (DAR) memiliki hubungan 

negatif terhadap profitabilitas, sedangkan variabel Current Assets (CR) memiliki 

hubungan positif terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bura Efek Indonesia pada tahun 2010-2012.sehingga berdasarkan 

penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1 : Struktur Modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 


