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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Kajian Relevan  

1. Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan; oleh: 

1. Ghia Ghaida Kanita (2014) “Pengaruh Struktur Aktiva dan 

Profitabilitas terhadap Struktur Modal Perusahaan Makanan dan 

Minuman”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

struktur aktiva dan profitabilitas terhadap struktur modal baik 

secara parsial maupun secara simultan. Metode analisis data 

menggunakan linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

struktur aktiva berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

struktur modal, sedangkan profitabilitas memiliki pengaruh negatif 

dan signifikan terhadap struktur modal. Persamaan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti tentang struktur asset, profitabilitas dan 

struktur modal. Namun perbedannya adalah indikator profitabilitas 

yang digunakan dimana Ghia Ghaida Kanita (2014) menggunakan 

NPM sedangkan penelitian ini menggunakan ROA.  

2. Anggelita Prichilia Tijow et.all (2018) “Pengaruh Struktur Aktiva 

Dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan 

Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

struktur aset dan profitabilitas terhadap struktur modal baik secara 
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parsial maupun secara simultan. Metode analisis data menggunakan 

analisis regresi liner berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: Struktur aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap 

struktur modal. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan 

terhadap struktur modal. Struktur aktiva dan profitabilitas secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

tentang struktur aktiva, profitabilitas dan struktur modal. Sedangkan 

perbedaaanya adalah terletak pada jenis perusahaan yang diteliti.  

3. Nita Puspita Sari dan Samin (2016) “Pengaruh Profitabilitas, 

Struktur Aset, Dan Likuiditas Terhadap Struktur Modal”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur asset, 

profitabilitas dan likuiditas terhadap struktur modal baik secara 

parsial maupun secara simultan. Metode analisis data menggunakan 

analisis regresi liner berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa profitabilitas, struktur asset dan likuidtas secara parsial 

berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan 

Profitabilitas, Struktur Aset, Dan Likuiditas Terhadap Struktur 

Modal secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhdap 

struktur modal. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

tentang struktur aktiva, profitabilitas dan struktur modal. Sedangkan 

perbedaaanya adalah adanya tambahan variabel likuiditas pada 

penelitian Nita Puspita Sari dan Samin (2016).  
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4. Made Yunitri Deviani dan Luh Komang Sudjarni (2018) “Pengaruh 

Tingkat Pertumbuhan, Struktur Aktiva, Profitabilitas, Dan 

Likuiditas Terhadap Struktur Modal Perusahaan Pertambangan di 

BEI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat 

pertumbuhan, struktur aktiva, profitabilitas dan likuiditas terhadap 

struktur modal baik secara parsial maupun secara simultan. Metode 

analisis data menggunakan analisis regresi liner berganda. Hasil 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, secara parsial tingkat 

pertumbuhan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

struktur modal, struktur aktiva memiliki pengaruh negatif namun 

tidak signifikan terhadap struktur modal, serta profitabilitas dan 

likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhdap struktur 

modal. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang 

struktur aktiva, profitabilitas dan struktur modal. Sedangkan 

perbedaaanya adalah adanya tambahan variabel tingkat 

pertumbuhan dan likuiditas pada penelitian Made Yunitri Deviani 

dan Luh Komang Sudjarni (2018).  

5. Sri Yupi Agustina (2020) “Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aset, 

Dan Growth Opportunity Terhadap Struktur Modal (Studi pada 

Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014-2018).  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh profitabilitas, struktur aset, profitabilitas  dan 

Growth Opportunity terhadap struktur modal baik secara parsial 

maupun secara simultan.  Metode analisis yangdigunakan dalam 

penelitian ini adalah pemilihan estimasi data panel, analisis regresi 
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dengan pendekatan fixed effect model dan pengujian hipotesis. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa profitabiliktas dan struktur asset, 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. 

Sedangkan growth opportunity berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap struktur modal. Sedangkan secara simultan profitabilitas, 

struktur aset, dan growth opportunity berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal. Persamaan penelitian ini adalah sama-

sama meneliti tentang profitabilitas, struktur asset dan struktur 

modal. Sedangkan perbedaannya adalah Sri Yupi Agustina (2020) 

melibatkan variabel growth opportunity.  

2. Persamaan dan Perbedaan  

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji 

profitabilitas, struktur aktiva dan strkuktur modal, namun 

perbedaanya adalah terletak pada indikator-indikator yang 

digunakan dalam mengukur profitabilitas, struktur aktiva dan 

struktur modal. 

3. Unsur Kebaruan  

Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan sektor jasa, dalam hal ini adalah 

perusahaan Perbankan dengan menggunakan 10 perusahaan 

perbankan yang ditentukan dengan kriteria sampel yang belum 

digunakan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya.  
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2.2. Deskripsi Teori 

2.2.1. Teori Profitabilitas 

Pada umumnya setiap perusahaan bertujuan untuk 

memperoleh laba atau keuntungan. Para manajemen perusahaan 

dituntut harus mampu mencapai target yang telah direncanakan. 

Beberapa pendapat menurut para ahli sebagai berikut:  

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan atau 

kemungkinan untuk mendatangkan keuntungan 

(memperoleh laba) (Nurmala N. Sabon, 2020,h.32). 

2. Menurut Agus Sartono (2012, h. 122) “definisi rasio 

profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh 

laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, 

maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor 

jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis 

profitabilitas ini”.   

Menurut Agus Sartono (2010:122) terdapat lima 

pengukuran yang dapat digunakan untuk menghitung rasio 

profitabilitas dimana rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau 

keuntungan bagi perusahaan, yaitu:  

a. Gross Profit Margin (Rasio Laba Kotor) 

b. Net Profit Margin (Margin Laba Bersih) 

c. Return On Investment(ROI) 

d. Return On Equity(ROE) 
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e. Profit Margin (PM) 

3. Menurut Brigham  dan Houston (2010, h. 89), “profitabilitas 

adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan 

keputusan untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya, 

suatu perusahaan haruslah berada dalam keadaan 

menguntungkan (Profitable)”. Tanpa adanya keuntungan 

akan sangat sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari 

luar. Para kreditor, pemilik perusahaan dan terutama pihak 

manajemen perusahaan akan berusaha meningkatkan 

keuntungan ini, karena disadari betul betapa pentingnya arti 

keuntungan bagi masa depan perusahaan. Profitabilitas 

suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para 

investor atas investasi yang dilakukan. 

Menurut Brigham and Houston (2010, h.107) : 

Sekelompok rasio yang menunjukkan gabungan efek-efek 

dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang pada hasil 

operasi. Rasio ini meliputi: 

a. Margin laba atas penjualan 

b. rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba 

c. tingkat pengembalian atas total aktiva 

d. Tingkat pengembalian ekuitas saham biasa. 

4. Menurut Kasmir (2015, h. 115) “definisi rasio profitabilitas 

merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan 
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ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal 

ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan 

pendapatan investasi. Initinya bahwa penggunaan rasio ini 

menunjukkan efisiensi perusahaan”. 

Menurut Kasmir (2015, h. 115) secara umum terdapat 

empat jenis utama yang digunakan dalam menilai tingkat 

profitabilitas, di antaranya: 

a. Gross Profit Margin 

b. Net Profit Margin 

c. Return On Asset 

d. Return On Equity 

5. Profitabilitas menurut Hanafi (2016:81) “Rasio ini 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan 

modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering 

dibicarakan yaitu: 

a. Profit Margin 

b. Return On Asset  

c. Return On Equity 

6. Menurut Sudana (2011:22) bahwa:“Porfitability ratio 

mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki 

perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan 

perusahaan.” 
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Menurut Sudana (2011:22), berikut adalah cara untuk 

mengukur rasio profitabilitas perusahaan sebagai berikut:  

a. Return On Asset  

b. Return On Equity 

c. Profit Margin Ratio 

1) Net Profit Margin 

2) Gross Profit Margin 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka 

penulis menyimpulkan bahwa profitabilitas merupakan 

rasio yang bertujuan untuk menghasilkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode 

tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat 

efektivitas manajemen (laba) dalam melaksanakan 

kegiatan operasinya. 

7. Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun 

bagi pihak luar perusahaan adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh 

perusahaan dalam satu periode tertentu 

b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun 

sebelumnya dengan tahun sekarang 

c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke 

waktu 

d. Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana 

perusahaan yang digunakan baik modal sendiri 
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e. Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang 

digunakan, baik modal pinjaman maupun modal 

sendiri. 

f. Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana 

perusahaan yang digunakan. 

g. Dan tujuan lainnya. 

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk 

mengetahui:  

a. Besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan 

dalam satu periode 

b. Posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan 

tahun sekarang 

c. Perkembangan laba dari waktu ke waktu 

d. Besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal 

sendiri 

e. Produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal 

sendiri 

8.  Menurut Kasmir (2015, h. 115) secara umum terdapat 

empat jenis utama yang digunakan dalam menilai tingkat 

profitabilitas, di antaranya: 

a. Gross Profit Margin 

Menurut Sawir (2009 h. 18), menyatakan bahwa Gross 

profit margin merupakan rasio yang mengukur efisiensi 

pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, 
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mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk 

berproduksi secara efisien. Semakin  besar Gross  Profit  

Margin  semakin  baik  keadaan  operasi  perusahaan  

karena  hal  ini menunjukkan  bahwa  harga  pokok 

penjualan  relatif  lebih  rendah  dibandingkan dengan 

penjualan. 

%100
PenjualanTingkat 

HPP-BersihPenjualan 
x

 

b. Net Profit Margin 

Menurut Riyanto (2013 h. 336) “Net Profit Margin 

adalah perbandingan antara net operating income 

dengan net sales. Net Profit Margin merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur margin laba atas 

penjualan. 

%100
Penjualan Volume

PajakSetelah Bersih  Laba
x  

c. Return On Asset 

ROA merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

manajemen dalam meningkatkan Profitabilitas 

perusahaan sekaligus untuk menilai kemampuan 

manajemennya dalam mengendalikan biaya-biaya, maka 

dengan kata lain dapat menggambarkan produktivitas 

bank tersebut (Muhammad  2004 dalam Rahmawati 

(2017,h.35).  
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Hanafi dan Abdul (2003) dalam Siska (2021,h.26) 

menyatakan bahwa ROA atau Return On Asset 

merupakan alat untuk mengukur kemampuan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan 

tingkat aset tertentu. 

Perusahaan berupaya agar ROA dapat selalu ditinggikan 

karena semakin tinggi ROA menunjukkan semakin 

efektif perusahaan memanfaatkan aktivanya semakin 

efektif perusahaan menghasilkan laba bersih setelah 

pajak. Formulasi yang digunakan adalah 

%100
Aktiva Total

PajakSetelah Bersih  Laba
x

 

d. Return On Equity 

Menurut Sawir (2009 h. 20) bahwa “Return On Equity 

adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah 

perusahaan mengelola modal sendiri (net worth)  secara 

efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi 

yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau 

pemegang saham perusahaan”. ROE menunjukkan 

rentabilitas modal sendiri atau yang sering disebut 

rentabilitas usaha.  

%100
Ekuitas Total

PajakSetelah Bersih  Laba
x  
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 Berdasarkan uraian tersebut, maka rasio profitabilitas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah return on asset 

(ROA). 

2.2.2. Teori Struktur Aktiva  

Struktur aktivaperusahaan memainkan peranan penting  

dalam menentukan pembiayaan perusahaan. Perusahaanyang 

memilikiaktivatetap jangka panjangyang tinggi, dikarenakan 

permintaanakanproduk mereka tinggi. Hal tersebut akan 

mengakibatkan penggunaan utang jangka panjang. Perusahaan 

yang sebagian aktivanya berupa piutang dan persediaan barang 

yang nilainya sangat tergantung pada kestabilan tingkat 

profitabilitas, tidak terlalu tergantung pada  pembiayaan jangka  

pendek. Beberapa pengertian strktur aktiva menurut para ahli 

sebagai berikut:  

1. Bambang Riyanto (2010, h. 22) menyatakan bahwa 

“struktur aktiva atau struktur kekayaan adalah 

perimbanganatau perbandingan baik dalam artian absolut 

maupun dalam artian relatif antara aktiva lancer dengan 

aktiva tetap.Yang dimaksud dengan artian absolut adalah 

perbandingan dalam bentuk nominal, sedangkan yang 

dimaksud dengan artian relative adalah perbandingan dalam 

bentuk persentase”. Komponen struktur aktiva adalah aktiva 

tetap dan aktiva lancar.  

a. Aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang 

digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak untuk 



TINJUAN PUSTAKA 27 

 

 

dijual dan berumur lebih dari satu tahun. Penjelasan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa aktiva tetap adalah 

keseluruhan sumber daya perusahaan untuk kegiatan 

opersaional perusahaan. Aktiva tetap terdiri atas: 

1) Tanah 

2) Bangunan atau gedung 

3) Mesin-mesin 

4) Perabotan 

5) Peralatan kantor maupun kendaraan. 

b. Aktiva lancar adalah aktiva yang digunakan oleh 

perusahaan dalamAktiva lancar terdiri atas: 

1) Kas 

2) Deposito 

3) Piutang Usaha 

4) Persediaan 

2. Lukman Syamsudin(2012, h. 9)menyatakan bahwa 

:“menjelaskan bahwa struktur aktiva merupakan alokasi 

untuk masing-masing komponen aktiva mempunyai 

pengertian berapa jumlah rupiah yang harus dialokasikan 

untuk masing-masing komponen aktiva baik dalam aktiva 

lancar maupun aktiva tetap”. Cara pengukuranya adalah 

membandingkan antara aktiva lancar dengan total aktiva.  

Aktiva lancar terdiri atas: 

1) Kas dan setara kas 
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2) Deposito 

3) Piutang Usaha 

4) Persediaan 

5) Biaya dibayar dimuka 

Aktiva tetap terdiri atas: 

1) Tanah 

2) Gedung 

3) Mesin 

4) Peralatan kantor  

5) Kendaraan. 

3. Weston dan Brigham (2015, h. 175) yang dialih bahasakan 

oleh Alfonsus Sirait mengemukakan bahwa “struktur aktiva 

adalah perimbangan atau perbandinganantara aktiva tetap 

dan total aktiva”. Indikator struktur aktiva adalah:  

a. Aktiva tetap yaitu harta atau sumber daya sebuah 

perusahaan yang memiliki manfaat ekonomi lebih dari 

satu tahun demi kelancaran kegiatan perusahan.  

Aktiva tetap terdiri atas: 

1) Tanah 

2) Gedung 

3) Mesin 

4) Peralatan kantor  

5) Kendaraan. 
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b. Total aktiva yaitu jumlah dari keseluruhan harta atau 

sumber daya perusahaan yang digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan perusahaan.  

1) Investasi 

2) Aktiva tetap 

3) Aktivatidak berwujud 

c. Beban 

d. Aktiva lain-lain 

4. Menurut Munawir (2012:14) struktur aktiva adalah 

“proporsi investasi perusahaan dalam bentuk aktiva tetap”. 

Struktur aktiva terdiri atas  

a. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang 

dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan 

menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam 

periode berikutnya, paling lama satu tahun atau dalam 

perputaran kegiatan perusahaan yang normal.  

Aktiva lancar terdiri atas:  

1) Kas 

2) Investasi 

3) Piutang wesel 

4) Piutang dagang 

5) Persediaan 

6) Piutang penghasilan 

7) Persekot. 
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b. Aktiva tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk 

digunakan dalam proses produksi. 

Aktiva tetap terdiri atas:  

1) Tanah 

2) Bangunan 

3) Peralatan 

4) Mesin Kendaraan 

5) Prasarana 

5. Klasifikasi aktiva menurut Rambe, dkk. (2015, h. 42) 

menyatkan bahwa “aktiva dapat diklarifikasikan menjadi 

dua yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap”.  

Aktiva lancar terdiri atas:  

1) Kas 

2) Surat-surat berharga 

3) piutang dagang 

4) Piutang wesel,  

5) Penghasilan yang masih harus diterima 

6) Biaya dibayar dimuka. 

Aktiva tetap terdiri atas:  

a) Tanah 

b) Bangunan 

c) Mesin 

d) Kendaraan. 
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6. Menurut Kasmir (2015, h. 134) “pengertian aktivalancar 

adalah hartaperusahaanyang dapatdijadikanuang dalam 

waktusingkat (maksimalsatutahun)”. Komponenaktiva 

lancar meliputi:  

1) Kas 

2) Bank 

3) Surat- suratberharga 

4) Piutang 

5) Persediaan 

6) Biaya dibayardimuka 

7) Pendapatan yang masih harus diterima 

8) Pinjamanyang diberikan, dan 

9) Aktiva lancar lainnya. 

7. Aktiva lancer menurut Donald E,Kieso (2013, h. 220) yang 

diterjemahkan oleh Emil Salim kas dan aktiva lainnya yang 

diharapkan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau 

dikonsumsi dalam satu tahun atau dalam satu siklus operasi, 

tergantung mana yang paling lama.  

Aktiva lancer terdiri atas:  

1) Kas 

2) Bank 

3) Surat- suratberharga 

4) Piutang 

5) Persediaan 

6) Biaya dibayar dimuka 



32 TINJUAN PUSTAKA 

 

 

8. Menurut Djarwanto (2009, h. 25), membagi aktiva lancar 

sebagai berikut: 

a. Kas, yaitu berupa uang tunai dan alat pembayaran 

lainnya yang digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan. 

b. Investasi jangka pendek (temporary investment), yaitu 

berupa obligasi pemerintah, obligasi perusahaan-

perusahaan industri dan surat-surat hutang, dan saham 

perusahaan lain yang dibeli untuk dijual kembali, 

dikenal dengan investasi jangka pendek. 

c. Wesel tagih (notes receivable),yaitu tagihan perusahaan 

kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu promes. 

d. Piutang dagang  (account receivable), meliputi 

keseluruhan tagihan atas langganan perseroan yang 

timbul karena penjualan barang dagangan atau jasa 

secara kredit. 

e. Penghasilan yang masih akan diterima 

(accrualreceivable), yaitu penghasilan yang sudah 

menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah 

memberikan  jasa-jasanya kepada pihak  lain tetapi 

pembayarannya belum diterima sehingga merupakan 

tagihan. 

f. Persediaan barang (inventories), yaitu barang dagangan 

yang dibeli untuk dijual kembali, yang masih ada 

ditangan pada saat penyusunan neraca. 
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g. Biayayang dibayar dimuka, yaitu pengeluaran untuk 

memperoleh jasa dari pihak lain, tetapi pengeluaran 

tersebut belum menjadi biaya atau jasa dari pihak lain 

itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode yang 

sedangberjalan. 

9. Menurut Zaki Baridwan (2004, h. 21), rekening-rekening 

yang termasuk dalam aktivalancar atau current assets adalah 

sebagai berikut: 

a. Kas yang  tersedia untuk usaha sekarang  dan 

elemen-elemen yang dapat disamakan dengan 

kas,misalnya cek, money order, pos wesel dll. 

b. Surat-surat berharga yang merupakan investasi 

jangka pendek.  

c. Piutang dagang dan piutang wesel. 

d. Piutang pegawai. 

e. Piutang angsuran dan piutangwesel angsuran. 

f. Persediaanbarang dagangan, bahan mentah, barang 

dalam proses, barang jadi, bahan-bahan pembantu, 

dan bahan-bahan serta suku cadang yang dipakai 

dalam pemeliharaan alat-alat/mesin-mesin. 

g. Biaya-biaya yang dibayar dimuka seperti asuransi, 

bunga sewa, pajak- pajak, bahan pembantu dll. 
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10. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)1 

karakteristik aktiva lancar adalah sebagai berikut: 

a. “Entitas  usaha  mengharapkan  untuk  menggunakan  

atau mengeluarkan (menjual)aktiva dalam kurun siklus 

normal kurang dari satu tahun buku”.“Contoh piutang 

usaha yang jatuh tempo pembayarannya kurang dari satu 

tahun buku atau contoh yang lain lagi adalah meja kursi, 

adalah asset lancar bagi perusahaan mebel, karena 

merupakan persediaan yang akan dijual tetapi jika 

dimiliki bukan perusahaan mebel misal perusahaan 

manufaktur mejakursi akandicatatsebagai asettetap 

(peralatan) karena perusahaan tersebut tidak memiliki 

tujuan untuk menjual meja kursi, hanya digunakan 

sebagai peralAtan untuk mendukung operasi 

perusahaan”. 

b. “Entitas usaha mempunyai aktiva yang ditujukan untuk 

diperdagangkan”. 

c. “Entitas usaha akan merealisasikan aktiva dalam rentang 

waktu periode satu tahun buku (12bulan) setelah 

laporan. Misalnya piutang karyawan dimana perusahaan 

akan menerima pembayarannya dalam tempo satu tahun 

buku setelah periode pelaporan”. 

d. “Kas (cash) atau setara kas kecuali yang dibatasi 

sehingga tidak bisa digunakan membayar  kewajiban 

paling  tidak satu tahun buku. Setara kas ialah investasi 
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oleh entitas yang bersifat jangka pendek dan likuid, 

untuk dijadikan uang  kas sangat mudah dan cepat 

dengan nominal yang bisa ditentukan dan  resiko 

perubahan nilainya sangat tidak signifikan”. 

“Struktur Aktiva atau Fixed Asset Ratio (FAR) dan 

dikenal juga dengan tangible asset merupakan rasio antara 

aktiva tetap perusahaan dengan total aktiva. Totalaktiva 

tetap diketahui dengan menjumlahkan rekening-rekening 

aktiva tetap berwujud perusahaan seperti tanah, gedung, 

mesin dan peralatan, kendaraan dan aktiva berwujud lainnya 

kemudian dikurangi akumulasi penyusutan aktiva tetap”. 

Dalam penelitian ini total aktiva diketahui dengan 

menjumlahkan aktiva lancer antaralain kas, investasi jangka 

pendek, piutang wesel, piutang usaha, persediaan, dan biaya 

dibayar dimuka. Sedangkan, rekening yang termasukdalam 

aktiva tidak lancer adalah investasi jangka panjang, aktiva 

tetap, aktiva tetap tidak berwujud, beban yang 

ditangguhkan, dana ktiva lain-lain 

Adapun formulasi dari struktur aktiva menurut 

Brigham (2010, h. 175) adalah sebagai berikut: 

Struktur Aktiva %100
Aktiva Total

Asset Fixed
x  

Dengan  hasil perbandingan antaraaktiva tetap total  

aset  (aktiva) akan menghasilkan asset tangsibility, artinya 

semakin banyak jaminan yang dikeluarkan maka perusahaan 
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akan semakin mudah untuk mendapatkan hutang maksudnya 

investor akan lebih mempercayai jika perusahaan 

mengalami kebangkrutan,maka aktiva tetap yang tersedia 

dapat digunakan untuk melunasi hutang yang dimiliki 

perusahaan. 

2.2.3. Teori Struktur Modal  

1. Menurut Agus Sartono (2012:225) “Struktur modal 

merupakan perimbangan jumlah utang jangka pendek yang 

bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen 

dan saham biasa”.  

Horne & John M (2013) berpendapat bahwa struktur 

modal dapat diukur untuk melihat besarnya struktur modal 

adalah dengan rasio yaitu: Horne & John M (2013) 

berpendapat bahwa struktur modal dapat diukur untuk 

melihat besarnya struktur modal adalah dengan rasio yaitu:  

a. Debt to Asset Ratio (DAR)  

b. Debt to Equity Ratio (DER). 

2. Fahmi (2015, h. 184) “menyatakan bahwa struktur modal 

adalah gambaran dari bentuk proporsi financial perusahaan 

yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari 

utangjangka panjang (long-term liabilities) dan modal 

sendiri (shareholders’equity) yang menjadi sumber 

pembiayaan suatu perusahaan”. 
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Menurut Kasmir (2015, h 155) terdapat beberapa rasio 

yang digunakan:   

a. Debt to Asset Ratio (DAR) 

b. Debt to Equity Ratio (DER) 

3. Menurut Abdul Halim (2015, h. 81) struktur modal 

merupakan perbandingan antara total  hutang (modal asing) 

dengan total modal sendiri/ekuitas)”. 

Menurut Harmono (2017, h 112) pengukuran yang 

umum digunakan untuk menentukan komponen struktur 

modal yaitu : 

a. Debt to Asset Ratio (DAR) 

b. Debt to Equity Ratio (DER) 

c. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDER) 

4. Menurut Agus Sartono (2012, h. 225) struktur modal adalah 

perimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat 

permanen, utang jangka panjang, saham preferen dan saham 

biasa”. Indikator yang digunakan untuk mengukur struktur 

modal dengan menggunakan rasio leverage. Perhitungan 

rasio leverage menurut Moeljadi (2006:51) adalah sebagai 

berikut : 

a. Debt to Asset Ratio (DAR) 

b. Debt to Equity Ratio (DER) 

c. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDER) 

d. Times Interest Earned 
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5. Perusahaan akan mempertimbangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan struktur modal, seperti menurut 

Agus Sartono (2012, h. 248) yaitu sebagai berikut:  

a. Tingkat penjualan; perusahaan dengan penjualan yang 

relatif stabil berarti memiliki aliran kas yang relatif 

stabil pula, maka dapat menggunakan utang lebih besar 

daripada perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil. 

Sebagai contoh perusahaan yang bergerak di bidang 

agribisnis, di mana harga produknya sangat berfluktuasi, 

maka aliran kasnya tidak stabil. Oleh sebab itu 

sebaiknya tidak dibiayai dengan utang dalam jumlah 

yang besar.  

b. Struktur aset; perusahaan yang memeiliki aset tetap 

dalam jumlah besar dapat menggunakan utang dalam 

jumlah besar hal ini disebabkan karena dari skalanya 

perusahaan besar akan lebih mudah mendapatkan akses 

ke sumber dana dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Kemudian besarnya aset tetap dapat digunakan sebagai 

jaminan atau kolateral utang perusahaan. Memang 

penggunaan utang dalam jumlah besar akan 

mengakibatkan financial risk meningkat, sementara aset 

tetap dalam jumlah besar tentu akan memperbesar 

business risk dan pada akhirnya berarti total risk juga 

meningkat.  
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c. Tingkat pertumbuhan perusahaan; semakin cepat 

pertumbuhan perusahaan maka semakin besar kebutuhan 

dana untuk pembiayaan ekspansi. Semakin besar 

kebutuhan untuk pembiayaan mendatang maka semakin 

besar keinginan perusahaan untuk menahan laba. Jadi 

perusahaan yang sedang tumbuh sebaiknya tidak 

membagikan laba sebagai dividen tetapi lebih baik 

digunakan untuk pembiayaan investasi. Potensi 

pertumbuhan ini dapat diukur dari besarnya biaya 

penelitian dan pengembangan. Semakin besar R & D 

cost-nya maka berarti ada prospek perusahaan untuk 

tumbuh.  

d. Profitabilitas; profitabilitas periode sebelumnya 

merupakan faktor penting dalam menentukan struktur 

modal. Dengan laba ditahan yang besar, perusahaan 

akan lebih senang menggunakan laba ditahan sebelum 

menggunakan utang. Hal ini sesuai dengan pecking 

order theory yang menyatakan bahwa manajer lebih 

senang menggunakan pebiayaan dari pertama, laba 

ditahan, kemudian utang, dan terakhir penjualan saham 

baru. Meskipun secara teorisme sumber modal yang 

biayanya paling murah adalah utang, kemudian, saham 

preferen dan yang paling mahal adalah saham biasa serta 

laba ditahan. Pertimbangan lain adalah bahwa direct 

cost untuk pembiayaan eksternal lebih tinggi dibanding 
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dengan pembiayaan internal. Selanjutnya penjualan 

saham baru justru merupakan signal negativ karena 

pasar mengintrespestasikan perusahaan dalam keadaan 

kesulitan likuiditas. Penjualan saham baru tidak jarang 

mengakibatkan terjadinya delusi dan pemegang saham 

akan mempertanyakan kemana laba yang diperoleh 

selama ini? Hal ini juga tidak terlepas adanya informasi 

yang tidak simetris atau asymmetric information antara 

manajemen dengan pasar. Manajemen jelas memiliki 

informasi yang lebih tentang prospek perusahaan 

dibandingkan dengan pasar. Dengan demikian jika tidak 

ada alasan yang kuat seperti untuk deversifikasi 

misalnya, maka penjualan saham baru justru akan 

mengakibatkan harga saham turun.  

e. Variabel laba dan perlindungan pajak; variabel ini 

sangat eratkaitannya dengan stabilitas penjulan. Jika 

variabilitas atau volatilitas laba perusahaan kecil maka 

perusahaan mempunyai kemampuan yanglebih besar 

untuk menanggung beban tetap dari utang. Ada 

kecenderungan bahwa penggunaan utang akan 

memberikan manfaat berupa perlindungan pajak.  

f. Skala perusahaan; perusahaan besar yang sudah well-

established akan lebih mudah memperoleh modal di 

pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena 

kemudahan akses tersebut berarti perusahaan memiliki 
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fleksibilitas yang lebih besar pula. Bukti empiric 

menyatakan bahwa skala perusahaan berhubungan 

positif dengan rasio antara utang dengan nilai buku 

ekuitas dan debt to book value of equity ratio.  

g. Kondisi intern perusahaan dan ekonomi makro; 

perusahaan perlu menanti saat yang tepat untuk menjual 

saham dan obligasi. Secara umum kondisi yang paling 

tepat untuk menjual obligasi atau saham adalah pada 

saat tingkat bunga pasar sedang rendah dan pasar sedang 

bullish. Tidak jarang perusahaan harus memberikan 

signal-signal dalam rangka memperkecil informasi yang 

tidak simetris agar pasar dapat menghargai perusahaan 

secara wajar. Sebagai contoh perusahaan membayar 

dividen sebagai upaya untuk meyakinkan pasar tentang 

prospek perusahaan, dan kemudian menjual obligasi. 

Strategi itu diharapkan dapat meyakinkan investor 

bahwa prospek perusahaan baik. Alternatif  lain adalah 

perusahaan segera mengumumkan setiap keberhasilan 

dalam hal research and development dan secara 

konsisten serta kontinyu memberikan informasi yang 

relevan kepasar”. 

6. Menurut Sjahrial dan Purba (2013, h. 37) rasio struktur 

modal terdiri dari:  

a. Rasio Total Utang Terhadap Total Aktiva (Total Debt to 

Total Assets Ratio/DAR)   
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Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar 

jumlah aktiva perusahaan dibiayai dengan 

utang.Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar 

jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi 

pada aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan. Bentuk persamaannya adalah sebagai 

berikut:  

Rasio DER %100
Asset Total

Hutang Total
x  

Total hutang akan menambah asset perusahaan sekian 

persen.  

b. Rasio Total Utang Terhadap Modal (Total Debt to 

Equity Ratio/DER) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur perimbangan 

antara kewajiban yang dimiliki perusahaan dengan 

modal sendiri.Rasio ini juga dapat berati sebagai 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

membayar utangnya dengan jaminan modal sendiri. 

Rasio DER =  %100
Ekuitas Total

Hutang Total
x  

Total hutang akan menghasilkan modal bagi perusahaan 

sekian persen. 
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c. Rasio Utang Jangka Panjang Terhadap Modal (Long 

Term Debt to Equity Ratio/LDER)  

Rasio ini digunakan untuk menunjukkan hubungan 

antara jumlah pinjaman angka panjang yang diberikan 

kreditur dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh 

pemilik perusahaan.Rasio ini juga digunakan untuk 

mengukur seberapa besar perbandingan antara utang jangka 

panjang dengan modal sendiri atau seberapa besar utang 

jangka panjang dijamin oleh modal sendiri. 

Rasio LDER =  %100
Ekuitas Total

Panjang Jangka Hutang Total
x  

Total hutang jangka panjang akan menghasilkan modal bagi 

sekian persen. 

Adapun bentuk rasio yang dipergunakan dalam 

struktur modal (capital structure) menurut Fahmi (2015, h. 

182) yaitu:  

a. LDER =  %100
Sendiri Modal

Panjang Jangka Utang
x  

b. DER  %100
Sendiri Modal

Panjang Jangka Utang-Lancar Utang
x  

7. Struktur modal adalah perbandingan antara total utang 

perusahaan dengan total modal sendiri. Menurut Bambang 

Riyanto (2010, h. 333) struktur modal dinyatakan dengan: 

a. Debt to Asset Ratio (DAR) 

b. Debt to Equity Ratio (DER) 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka rasio struktur modal 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah debt equity ratio 

(DER). 

 

2.3. Grand Theory 

1. Kasmir (2015, h. 115) menyatakan bahwa rasio profitabilitas 

merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan dalam memeberikan ukuran tingkat efektifitas 

manajemen perusahaan, hal ini ditunjukkan dari laba yang 

diperoleh dan pendapatan investasi. Rasio yang digunakan untuk 

mengukur profitabilitasyang dipilih pada penelitian ini mengacu 

pada pendapat yaitu Return On Assets (ROA). Indikator  Return On 

Assets (ROA) adalah: 

a. Laba bersih setelah bunga dan pajak 

b. Total Asset 

2. Brigham (2010, h. 175) menyatakan bahwa “struktur aktiva adalah 

perbandinganantara aktiva tetapdantotalaktiva,dandapatdiartikan 

secara absolute maupun relatif. Artianabsolutadalah perbandingan 

dalam bentuk nominal, sedangkan yang dimaksud dengan artian 

relative adalah perbandingan dalam bentuk persentase”.Rasio yang 

digunakan untuk mengukur struktur aktiva yaitu Fixed Asset Ratio 

(FAR). Indikator  Fixed Asset Ratio (FAR) adalah: 

a. Aktiva Tetap 

b. Total Aktiva 
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3. Bambang Riyanto (2010, h. 333) menyatakan bahwa struktur modal 

adalah pembelanjaan permanen yang dicerminkan melalui 

perimbangan antara modal sendiri dengan hutang jangka panjang. 

Rasio yang digunakan untuk mengukur struktur modal yang dipilih 

pada penelitian ini yaitu Debt Equty Ratio (DER).Indikator  Debt 

Equty Ratio (DER) adalah: 

a. Total Hutang 

b. Modal Sendiri 

 

2.4. Pengaruh Antar Variabel Penelitian 

2.4.1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Struktur Modal 

Nisak dan Ardiansari (2016) menemukan profitabilitas yang 

diproksi pada return on asset (ROA) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap struktur modal.Hal ini dimaksudkan bahwa 

semakin tinggi tingkat laba yang diperoleh perusahaan, maka 

perusahaan mengalokasikan keuntungan pada laba ditahan, sehingga 

laba ditahan tersebut digunakan untuk membayar hutang-hutang 

perusahaan dan operasional perusahaan. Dengan kata lain, semakin 

tinggi laba yang diperoleh maka hutang-hutang semakin rendah. Hal 

tersebut disebabkan karena laba yang diperoleh sudah dapat memenuhi 

operasional perusahaan dalam melakukan aktivitas bisninsnya. 

Menurut Brigham dan Houston (2011) “perusahaan yang 

memiliki tingkat rasio profitabilitas yang tinggi dalam penggunaan 

dana akan mengurangi dana yang berasal dari luar perusahaan, karena 

tingkat keuntungan yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk 
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mendapatkan dana lebih besar berasal dari dalam perusahaan 

berupalaba yang ditahan, sebelum perusahaan untuk mendapatkan dana 

yang berasal dari luarperusahaan seperti hutang”.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Yupi 

Agustina (2020) dan Made Yunitri Deviani dan Luh Komang Sudjarni 

(2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif 

terhadap struktur modal. 

2.4.2. Pengaruh Struktur Aktiva Terhadap Struktur Modal 

Menurut Brigham dan Houston (2011, h. 188) perusahaan yang 

asetnya  memadai untuk digunakan sebagai jaminan cenderung akan 

cukup banyak menggunakan utang. Struktur aktiva atau yang biasa 

disebut tangibility of Asset adalah penentuan seberapa besarnya jumlah 

alokasi untuk masing-masing komponen aktiva akan mencerminkan 

kemampuan atau besarnya jaminan dari aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan atas jaminan yang dilakukan. Semakin besar struktur aktiva 

yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar juga peluang 

perusahaan menggunakan hutang.Hal ini disebabkan karena aktiva 

tetap yang dimiliki perusahaan dapat dijadikan jaminan untuk 

memperoleh hutang.  Menurut Pecking order theory perusahaan yang 

sebagian besar aktivanya berupa aktiva tetap akan mengutamakan 

pemenuhan modalnya dari modal sendiri. Sedangkan peusahaan yang 

sebagian besar aktivanya berupa aktiva lancar akan mengutamakan 

pemenuhan dananya dengan hutang. MenurutAdrianto dan Wibowo 

(2007), aktiva berwujud yang semakin besarakan menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam memberikan jaminan yang lebih tinggi, 



TINJUAN PUSTAKA 47 

 

 

sehingga dengan mengasumsikan semua faktor lain konstan, 

perusahaan akan meningkatkan utang untuk mendapatkan keuntungan 

dari penggunaan utang.   

2.5. Kerangka Pikir Penelitian  

Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris, maka kerangka 

pikir yang mendasari penelitian ini adalah strukturmodal dipengaruhi 

oleh banyak faktor  salah satunya adalah struktur aktiva dan 

profitabilitas. Menurut Riyanto (2010) “ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi struktur modal diantaranya adalah: stabilitas penjualan, 

struktur aktiva, leverage operasi, tingkat pertumbuhan (growth), 

profitabilitas, pajak, pengawasan, sifat manajemen, sikap kreditur dan 

konsultan, ukuran perusahaan (firm size), risiko, kondisi pasar, kondisi 

internal perusahaan dan fleksibilitas keuangan”.  Lebih jelasnya 

kerangka pikir tersebut ditampilkan melalui skema berikut:  

Menurut Brigham dan Houston (2011) “perusahaan yang 

memiliki tingkat rasio profitabilitas yang tinggi dalam penggunaan 

dana akan mengurangi dana yang berasal dari luar perusahaan, karena 

tingkat keuntungan yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk 

mendapatkan dana lebih besar berasal dari dalam perusahaan 

berupalaba yang ditahan, sebelum perusahaan untuk mendapatkan dana 

yang berasal dari luarperusahaan seperti hutang”. Lebih lanjut Brigham 

dan Houston (2011, h. 188) menyatakan perusahaan yang asetnya  

memadai untuk digunakan sebagai jaminan cenderung akan cukup 

banyak menggunakan utang. 
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Skema 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah di lapangan, Tahun 2021 
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2.6. Hipotesis Penelitian  

1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada 

perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia.  

2. Struktur aktiva berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia.  

3. Profitabilitas dan struktur aktiva berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa 

Efek Indonesia. 


