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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Modal

2.1.1 Pengertian Modal

Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian tentang modal

menurut beberapa ahli. Menurut pendapat Agustin (2006;2) mengartikan

modal sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Dengan

demikian modal terdapat didalam neraca sebelah kredit. Adapun barang-

barang modal ialah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum

digunakan yang terdapat dalam neraca sebelah debet.

Pengertian dan dasar pencatatan modal menurut Akuntansi Indonesia

(1996) mempunyai pengertian :

1. Modal merupakan bagian hak milik perusahaan yaitu selisih antara aktiva

dan kewajiban yang ada dengan demikian tidak merupakan nilai jual

perusahaan.

2. Pada dasarnya modal berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha

perusahaan, modal akan berkurang terutama dengan adanya penarikan

kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian deviden dan kerugian yang

diderita.

3. Penambahan modal disetor lazim dicatat berdasarkan :

a. Jumlah uang yang diterima

b. Besarnya kerugian yang ditimbulkan atau hutang yang dibatalkan.
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Sebagaimana diketahui bahwa ROI adalah perbandingan antara laba

bersih dengan total aktiva, maka dari kenyataan ini jelas diketahui bahwa

struktu modal akan mempengaruhi tingkat perolehan laba (profitabilitas)

perusahaan. Hal ini terjadi karena untuk mendapatkan total aktiva

dipengaruhi oleh aktiva lancar (modal kerja).

Husnan (2004;283) menyatakan sejauh pembayaran bunga bisa

dipergunakan untuk mengurangi pajak, maka penggunaan hutang dapat

memberikan manfaat bagi pemilik perusahaan. Perusahaan semestinya

menggunakan hutang yang akan meminimumkan biaya modal perusahaan.

Tetapi tidak mudah menentukan proporsi ini. Pertama, perusahaan akan

enggan melakukan kebijakkan penetapan sumber pendanaan (financing

decision) semata-mata untuk penggantian sumber dana karena adanya biaya

penerbitan yang cukup berarti. Kedua,perusahaan mungkin tidak bisa

menaksir besarnya biaya modal sendiri (hal ini berlaku untuk perusahaan

yang tidak menerbitkan sahamnya kepasar modal). Ketiga, biaya hutang yang

ditawarkan oleh pihak yang menyediakan kredit lebih tinggi dari bunga

obligasi.

2.1.2 Pengertian Modal Sendiri

Modal sendiri merupakan dana yang bersumber dari pemilik  perusahaan

(Jumingan,2009;27)

Menurut pendapat Susnaningsih (2008;16) modal sendiri pada

dasarnya adalah modal yang berasal dari perusahaan dan yang tertanam

didalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya.



10

Menurut Syafri (2005;211) modal sendiri merupakan modal

pemilik (owner equity) yang mana equity merupakan suatu hak yang

tersisa atas aktiva suatu lembaga setelah dikurangi kewajibannya. Dalam

perusahaan equity adalah modal pemilik. Menurut Soemarso (2004;15)

modal sendiri ialah modal yang merupakan sumber pembelanjaan

perusahaan yang berasal dari pemilik.

Ball dan Mc Culloch ( 2001;741) mendefinisikan modal sendiri

adalah suatu ekuitas dimana modal ekuitas adalah modal yang dihimpun

dengan menjual saham biasa yang mewakili kepemilikan perusahaan.

Menurut Sadeli (2001; 21) didalam Perusahaan perseroan terbatas

yang termasuk modal sendiri antara lain:

a. Modal Saham

Yaitu tanda bukti pengembalian bagian atau peserta dalam suatu PT

bagi suatu perusahaan yang bersangkutan yang diterima dari hasil

penjualan sahamnyadan tetap tertanam didalam perusahaan tersebut

selama hidupnya, meskipun pemegang saham itu sendiri bukanlah

merupakan penanaman yang permanen, karena setiap waktu pemegang

saham dapat menjual sahamnya. Adapun jenis-jenis saham antara lain

adalah saham biasa (Commond stock), saham preferen (Preferred stock)

dan saham preferen Komulatif (Commulative preferred stock).

b. Cadangan

Cadangan disini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari

keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu
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yang lampau atau yang berjalan. Tidak semua cadangan termasuk

dalam pengertian modal sendiri. Cadangan yang termasuk kedalam

modal sendiri antara lain adalah cadangan depresiasi, cadangan modal

kerja, cadangan selisih kurs dan cadangan umum.

c. Laba ditahan

Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahan perusahaan dapat

sebagian dibayarkan sebagai deviden dan sebagian ditahan oleh

perusahaan. Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah sesuai

dengan tujuan tertentu, maka dibentuklah cadangan sebagaimana

diuraikan diatas. Apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu

mengenai penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut

merupakan keuntungan yang ditahan.

Laba yang ditahan adalah bagian laba yang ditanamkan kembali

dalam perusahaan. Laba yang diperoleh perusahaan tiadak semuanya

dibagikan kepada para pemilik (pemegang saham) sebagai deviden

tetapi, akan ditahan dan ditanamkan kembali dalam perusahaan untuk

berbagai keperluan (Jumingan,2009;39).

2.1.3 Modal Sendiri Menurut Pandangan Islam

Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia dari masa

kemasa selalu dihadapkan pada berbagai persoalan baik itu persoalan

ekonomi, politik maupun budaya. Persoalan yang ada tidak akan pernah

habis mengingat munculnya solusi pasti akan diikuti oleh munculnya

persoalan baru. Adanya problematika kehidupan dan solusi yang
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ditemukan sebenarnya merupakan indikasi bahwa proses kehidupan

sedang berjalan, kondisi ini berlangsung disemua sektor kehidupan

manusia termasuk bidang ekonomi. manusia dituntut untuk mampu

melakukan usaha eksploratif tiada henti dalam mencari solusi atas

persoalan-persoalan ekonomi dan salah satu sumber yang tidak dapat

diabaikan dalam persoalan ekonomi dan agama.

Modal sendiri yang berlebihan tidak baik bagi perusahaan seperti

itu juga dengan kekurangan modal kerja. Oleh karena berkumpulnya dana

yang besar tanpa penggunaan secara produktif, akibat dana-dana yang

tidak dapat digunakan secara produktif menyebabkan pendapatan yang

berkurang dan sering menyebabkan di adakannya investasi dalam proyek-

proyek yang tidak diperlukan / tidak produktif disamping itu kelebihan

modal kerja dapat menyebabkan petugas-petugas perusahaan menjadi

kurang berhati-hati dalam membayarkan berbagai biaya dan itu dapat

menimbulkan inefisiensi / pemborosan dalam operasi perusahaan. Secara

konseptual hubungan modal kerja / modal sendiri terhadap profitabilitas

adalah apabila modal sendiri / tidak cukup maka akan berpengaruh pada

penurunan profitabilitas dan apabila modal kerja yang berlebihan akan

berakibat pada inefisiensi / pemborosan yang akhirnya berpengaruh pada

penurunan tingkat profitabilitas dalam kata lain modal sendiri harus

dikelola dengan baik dan tidak boleh salah penempatan.
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Secara asasnya, ekonomi Islam adalah perniagaan + zakat – riba.

Jelas disebutkan dalam alquran:

Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba dapat berdiri melainkan

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan

mereka Berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan

riba, padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu

terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), (Al-Baqarah: 275)

2.2. Modal Asing

2.2.1. Pengertian Modal Asing

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang

sifatnya sementara bekerja didalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang
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bersangkutan modal tersebut merupakan hutang, yang pada saatnya harus

dibayar kembali (Susnaningsih,2008;16).

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang

sifatnya sementara bekerja dalam suatu perusahaan dan bagi yang

bersangkutan modal tersebut merupakan hutang, yang pada saatnya harus

kembali dibayar (Brealey, 2007;68).

2.2.2 Modal asing terbagi tiga golongan

Modal asing terbagi tiga golongan, yaitu:

a. Modal asing / hutang jangka pendek (short-term-debt) yaitu hutang

yang jangka waktu pembayarannya kurang dari satu tahun.

b. Modal asing / hutang jangka menegah (intermediate-term debt) yaitu

hutang yang pembayarannya antara satu sampai sepuluh tahun.

c. Modal asing / hutang jangka panjang (long-term debt) yaitu hutang

yang jangka waktunya lebih dari sepuluh tahun.

2.2.3 Karakteristik modal asing

Adapun karakteristik dari modal asing diantara adalah:

1) Merupakan sumber dana yang harus dibayar kembali tepat pada

waktunya.

2) Pembayaran disertai dengan bunga.

Modal asing yang ditanamkan dalam perusahaan dihadapkan dengan

resiko kerugian karena ketidaksanggupan perusahaan membayar kembali

hutang beserta bunganya pada waktu yang telah ditentukan, disebabkan
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kebangkrutan perusahaan tersebut. Dengan demikian para kreditur

berkeinginan adanya jaminan yang sesuai dengan resiko itu.

Bagi para pemilik, adanya hutang dalam perusahaan meupakan suatu

resiko tersendiri terhadap kemungkinan rugi yang dihadapi dari dana yang

mereka tanamkan. Tapi resiko ini diimbangi dengan harapan mendapatkan

tingkat keuntungan yang lebih tinggi.

Pembayaran hutang yang disertai bunga yang sudah harus

diperhitungkan sebelumnya. Oleh karena itu kegagalan untuk membayar

kembali atas hutang atau bunga, biasanya mengakibatkan para pemilik

kehilangan kontrol terhadap sebagian atau seluruh dana atau pinjaman dan

bunga, karena segala segala bentuk dana yang ditanamkan dalam sebuah

perusahaan selalu dihadapkan pada resiko kerugian. Oleh karena itu

semakin besar proporsi hutang dalam sebuah struktur keuangan, terutama

hutang jangka panjang, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya

ketidakmampuan untuk membayar kembali hutang serta bunganya pada

waktu yang telah ditentukan (Van Horne, 2007;134).

Dilain pihak dapat dilihat keinginan para kreditur mengenai adanya

jaminan yang cukup untuk melindungi dana yang mereka pinjamkan

dalam suatu perusahaan dan resiko kerugian yang mungkin  terjadi. Maka

dilihat dari sisi ini berarti kreditur menghendaki modal sendiri perusahaan

dalam jumlah yang sebesar mungkin.
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2.3 Profitabilitas

2.3.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Sofyan Syarif Harahap (2008;300) profitabilitas adalah

kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang digambarkan oleh return on

investment (ROI).

Menurut Eugene f. Brigham dan Joel f. Houston (2006;107)

profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang

dilkukan oleh perusahaan.

Menurut Kasmir (2008;114) Rasio profitabilitas merupakan rasio

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba

dalam suatu periode tertentu.

Pengukuran tingkat profitabilitas dapat dilakukan dengan

membandingkan tingkat return on investment (ROI) yang diharapkan

dengan tingkat return yang diminta para investor dalam pasar modal. jika

return yang diharapkan lebih besar dari pada return yang diminta, maka

investasi tersebut dikatakan sebagai menguntungkan (Manahan P.

Tampubolon,2005;39).

2.3.2 Basis perhitungan profitabilitas

Basis perhitungan profitabilitas ini dapat dikelompokan kedalam tiga

(3) jenis, yaitu :
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a. Tingkat profitabilitas yang dikaitkan dengan pendapatan penjualan,

return on sales (ROS)

b. Tingkat profitabilitas yang dikaitkan dengan penggunaan asset, return on

asset (ROA)

c. Tingkat profitabilitas yang dikaitkan dengan modal sendiri, return on

equity (ROE)

Profitabilitas dapat disamakan dengan rentabilitas yaitu kemampuan

perusahaan untuk mendapatkan laba menggunakan modal yang ada pada

perusahaan.

Menurut Agnes Sawir (2005;31) rentabilitas bertujuan untuk

mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode

tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam

menjalankan operasional perusahaannya.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2008;304) rentabilitas adalah

kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan

sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan,

jumlah cabang dan sebagainya.

2.3.3. Analisa utama profitabilitas

Menurut Husein (2004;214) analisis utama profitabilitas diantaranya

adalah:
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1. Margin laba kotor mencerminkan mark-up terhadap harga pokok penjualan

selain mencerminkan kemampuan manajemen untuk meminimalisasi harga

pokok penjualan dalam hubungannya dengan penjualan yang dilakukan

perusahaan.

2. Margin laba kotor (EBIT) manajemen untuk menghasilkan laba setelah

harga pokok penjualan, beban operasi/usaha, beban lain-lain dan pajak

dalam hubungan dengan penjualan.

3. Margin laba bersih mencerminkan kemampuan untuk menghasilkan laba

setelah beban operasi/usaha dan harga pokok penjualan dalam

hubungannya dengan penjualan yang dilakukan.

4. Return On Investment (ROI) mencerminkan kemampuan manajemen

dalam mengatur aktiva-aktiva nya seoptimal mungkin sehingga dicapai

laba bersih yang diinginkan.

5. Rasio laba ditahan terhadap total aktiva, mengukur laba kumulatif

perusahaan, dapat dijadikan cermin dari umur perusahaan.

6. Rasio Devident Payout. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa besar

bagian laba bersih perusahaan yang digunakan sebagai deviden.

2.4 Return On Equity (ROE)

Salah satu cara untuk mengukur profitabilitas yang perlu diketahui

oleh pihak manajemen dalam mengelola modal sendiri adalah dengan

Return On Equity (ROE) atau bisa disebut dengan Rentabilitas Modal

Sendiri (RMS). Return On Equity merupakan ukuran keberhasilan

manajemen dalam mengelola modalnya sendiri dalam perusahaan.
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Hasil Pengembalian Ekuitas atau Return On Equity (ROE) atau

rentabilitas modal sendiri, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih

sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi

penggunaan modal sendiri. Makin tinggi rasio ini, makin baik. Artinya,

posisi pemilik perusahaan makin kuat, demikian pula sebaliknya

(Kasmir,2010;115).

= Laba setelah Pajak (EAT)Modal Sendiri 100%
Seperti yang telah kita ketahui semakin kecil (rendah) rasio ini,

semakin kurang baik. Demikian pula sebaliknya, semakin besar (tinggi)

rasio ini , maka semakin baik. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur

efektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

Profitabilitas merupakan perbandingan laba dengan aktiva atau

modal yang menghasilkan laba, atau dengan kata lain mengukur

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode

tertentu (Syamsuddin, 2007;81).

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan

mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada

(Harahap, 2008;304).

Rasio profitabilitas adalah ratio yang mengukur kemampuan untuk

menghasilkan laba (Mulyadi, 2005;110).

Dalam suatu perusahaan umumnya masalah profitabilitas adalah

lebih penting dari laba, karena laba yang besar bukanlah merupakan
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ukuran bahwa perusahaan telah bekerja dengan efisien. Efisiensi

perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh

dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut atau

meghitung rentabilitasnya.

Penilaian profitabilitas perusahaan bermacam-macam caranya

tergantung laba dan aktiva mana yang akan dibandingkan apakah laba

yang dibandingkan itu berasal dari operasi perusahaan atau laba bersih

setelah pajak dibandingkan dengan seluruh aktiva yang digunakan atau

dibandingkan laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

Profitabilitas menunjukkan perbandingan laba dengan aktiva atau

modal yang menghasilkan laba dengan kata lain kemampuan suatu

perusahaan untuk menghasilkan laba selama peiode terentu (Sundjaja,

2003;87).

2.5 Rentabilitas Ekonomis

Pengertian rentabilitas ekonomis menurut Kasmir (2008;114) yaitu

membandingkan usaha dengan seluruh modal (modal sendiri dan asing).

Rentabilitas ekonomis adalah perbandingan antara laba usaha dengan

modal sendiri dengan modal asing yang digunakan untuk menghasilkan

laba tersebut (Sumarni dan Soeprihanto,2002;328).

Untuk menghitung rentabilitas ekonomis dapat ditentukan dengan

rumus : (Munawir,2002;105).



21

= ℎ( ) 100%
2.5.1. Rentabilitas Modal Sendiri

Rentabilitas usaha (sendiri) yaitu dengan membandingkan laba

yang disediakan untuk pemilik dengan modal sendiri.  Rentabilitas tinggi

lebih penting dari keuntungan yang besar (Kasmir, 2008;114).

Menurut Riyanto (2001;44) rentabilitas modal sendiri adalah

perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri

yang menghasilkanlaba tersebut dipihak lain. Atau dengan kata lain adalah

kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja

didalamnya untuk menghasilkan keuntungan.

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan rumus dalam mencari

rentabilitas modal sendiri adalah:

= ℎ ℎ ( ) 100%
E A T = Laba usaha setelah dikurangi dengan bunga modal asing

dan pajak  perseroan atau income tax

Modal sendiri =  modal sendiri yang bekerja dalam perusahaan.

2.6 Rasio atau efisiensi perusahaan

2.6.1 Pengertian Net Profit margin

Menurut Kasmir (2008;199) profit margin on sales atau rasio

profit margin atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio
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yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara

mengukur rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah

pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit

margin.

Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk margin laba kotor dengan rumus

= ℎ −
2. Untuk margin laba bersih dengan rumus

= ( )
Net Profit margin dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan biaya

usaha atau operasi sampai pada tingkat tertentu dan diusahakan

tercapainya tambahan penjualan bersih yang sebesar-besarnya atau

menurunkan penjualan bersih sampai tingkat tertentu dan diusahakan

penurunan biaya usaha sebesar-besarnya.

2.7 Pajak

Menurut Mardiasmo (2009;1) yang dimaksud dengan pajak

adalah iuran masyarakat pada kas Negara berdasarkan undang-undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat  jasa timbal

(Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan

untuk membayar pengeluaran umum.
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Pengaruh pajak terhadap modal dapat terlihat saat pengurangan

laba operasi atau pendapatan perusahaan terhadap pajak penghasilan

perusahaan itu. Besarnya pajak akan mempengaruhi besarnya laba bersih

(earning after tax) yang akan dibagikan kepada pemilik modal dan juga

mempengaruhi laba ditahan, sehingga semakin besar pajak yang harus

dibayar maka semakin kecil laba bersih yang diperoleh perusahaan.

=
Sebagaimana telah diketahui cirri-ciri yang melekat pada

pengertian pajak dari berbagai defenisi, terlihat adanya dua fungsi pajak

yaitu :

1. Fungsi penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi

pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contoh : dimasukkannya pajak

dalam APBN sebagai penerimaan negara.

2. Fungsi Mengatur (Regular)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakkan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu

dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras

sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.  Demikian juga

terhadap barang-barang mewah (Raharjaputra,2011 : 62).
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2.8. Tingkat bunga

Menurut Riyanto (2001: 105) bunga adalah sejumlah uang yang

dibayar sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dengan

penggunaan uang tersebut.

Biaya bunga adalah biaya yang dapat mengurangi pembayaran pajak,

sedangkan pembayaran deviden tidak mengurangi pembayaran pajak. Pada

waktu perusahaan merencanakan pemenuhan kebutuhan modal adalah

sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku pada waktu itu.

Tingkat bunga akan mempengaruhi pemilihan jenis modal apa yang akan

ditarik. Tingkat bunga juga berpengaruh terhadap profitabilitas sebab

tingkat bunga yang tinggi atau rendah akan menyebabkan perubahan pada

laba sebelum pajak yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap perolehan

laba bersih. Semakin tinggi tingkat bunga, laba sebelum pajak yang

dihasilkan semakin kecil sehingga laba bersih yang diperoleh semakin

turun, demikian juga sebaliknya.

Jika tingkat bunga dihubungkan dengan pajak, maka dapat dikatakan

dengan menggunakan hutang jangka panjang, perusahaan akan dikenakan

beban hutang jangka panjang dan bungannya, dan hal ini dapat

mengurangi pembayaran pajak perusahaan.
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2.9. Struktur Modal

2.9.1. Pengertian Struktur Modal

Setiap perusahaan dalam operasinya selalu menghadapi masalah

pengalokasian dana (allocation of fand) dan pemenuhan kebutuhan dana

(Raising of fund). Pengalokasian kebutuhan dana pada suatu perusahaan dapat

dilihat pada neraca sebelah aktiva. Sedangkan pemenuhan kebutuhan dana

akan tanpak pada neraca sebelah pasiva dari perusahaan yang bersangkutan.

Pada dasarnya tugas utama seorang menejer keuangan adalah berusaha

mencari keseimbangan financial aktiva dan pasiva yang dibutuhkan dengan

menentukan alokasi yang terbaik antara hutang lancar dan modal jangka

panjang. Penentuan ini sangat penting karena besarnya komposisi (mix) untuk

masing-masing utang lancer dan modal jangka panjang akan dapat

mempengaruhi profitabilitas dan likuiditas perusahaan (Syamsuddin,

2007;102).

Struktur modal adalah pendanaan permanen yang terdiri dari utang

jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Nilai buku dari

pemegang saham terdiri dri saham biasa, modal disetor atau surplus, modal

dan akumulasi ditahan. Struktur modal adalah bagian dari struktur keuangan

(Sawir, 2005;10).

Struktur modal (capital structure) adalah perbandingan atau imbangan

pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan

hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Pemenuhan kebutuhan dana
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perusahaan dari sumber modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan,

dan cadangan. Jika dalam pendanaan perusahaan yang berasal dari modal

sendiri mengalami kekurangan (deficit) maka perlu dipertimbangakan

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

dalam pemenuhan kebutuhan dana, perusahaan harus mencari alternatif-

alternatif pendanaan yang efisien. Pendanaan yang efisien akan terjadi bila

perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Struktur modal yang

optimal dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan

biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya rata-rata (Martono, D.Agus

harjito,2004;240).

2.10. Teori Struktur Modal

Franco Modigliani dan Merton Miller adalah bapak dari teori

struktur modal (Eugene F. Brigham, Joel F. Houston, 2006;33). Pada tahun

1958, dalam American Economic Review 48 (1958, june) yang berjudul the

cost of Capital, corporate finance, and the teory of investment, mereka

menerbitkan  apa yang disebut sebagai salah satu artikel keuangan yang

paling berpengaruh yang pernah ditulis. Mereka berpendapat bahwa struktur

modal tidak relevan atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan. MM

membuktikan, dengan sekumpulan asumsi yang sangat membatasi, bahwa

nilai sebuah perusahaan tidak terpengaruh oleh struktur modalnya. Atau

dengan kata lain, hasil-hasil MM menunjukkan bahwa tidak menjadi masalah

bagaimana sebuah perusahaan akan mendanai operasinya, sehingga struktur
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modal adalah suatu hal yang tidak relevan. MM mengajukan beberapa asumsi

yang tidak realistis, antara lain:

a. Tidak ada biaya pialang.

b. Tidak ada pajak.

c. Tidak ada biaya kebangkrutan.

d. Investor dapat meminjam pada tingkat yang sama dengan perusahaan.

e. Semua investor memiliki informasi yang sama dengan manajemen

tentang peluang-peluang investasi perusahaan di masa depan.

f. Jika terjadi kebangkrutan maka aset dapat dijual pada harga pasar

(market value).

g. EBIT tidak terpengaruh oleh penggunaan utang.

2.10.1. Asumsi-asumsi MM tentang Struktur Modal

Dengan asumsi-asumsi tersebut, MM mengajukan dua preposisi yang

dikenal sebagai preposisi MM tanpa pajak dan preposisi dengan pajak.

1. Model Modigliani-Miller tanpa pajak

Modigliani-Miller mengeluarkan asumsi-asumsi yang menyatakan :

Preposisi I: nilai dari perusahaan yang berhutang sama dengan nilai dari

perusahaan yang tidak berhutang. Implikasi dari preposisi I ini adalah

struktur modal dari suatu perusahaan tidak relevan, perubahan struktur

modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan dan weighted average cost

of capital (WACC) perusahaan akan tetap sama tidak dipengaruhi oleh

bagaimana perusahaan memadukan hutang dan modal untuk membiayai

perusahaan
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Preposisi II: biaya modal saham akan meningkat apabila perusahaan

melakukan atau mencari pinjaman dari pihak luar. Risk of the equity

bergantung pada resiko dari operasional perusahaan (business risk) dan

tingkat hutang perusahaan (financial risk).

2 . Model Modigliani-Miller (MM) Dengan Pajak

Pada model MM dengan pajak berasumsi bahwa perusahaan dikenakan

pajak penghasilan. Dengan adanya pajak penghasilan, MM

menyimpulkan bahwa penggunaan hutang akan meningkatkan nilai

perusahaan nilai perusahaan karena biaya hutang adalah biaya yang

akan mengurangi pembayaran pajak (Lukas, 2006: 254).

Teori MM dengan pajak ini terdapat dua preposisi yaitu:

Preposisi I: nilai dari perusahaan yang berhutang sama dengan nilai dari

perusahaan yang tidak berhutang ditambah dengan penghematan pajak

karena bunga hutang. Implikasi dari preposisi I ini adalah pembiayaan

dengan hutang sangat menguntungkan dan MM menyatakan bahwa

struktur modal optimal perusahaan adalah seratus persen hutang.

Preposisi II: biaya modal saham akan meningkat dengan semakin

meningkatnya hutang, tetapi penghematan pajak akan lebih besar

dibandingkan dengan penurunan nilai karena kenaikan biaya modal

saham. Implikasi dari preposisi II ini adalah penggunaan hutang yang

semakin banyak akan meningkatkan biaya modal saham. Menggunakan
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hutang yang lebih banyak, berarti menggunakan modal yang lebih

murah (biaya modal hutang lebih kecil dibandingkan dengan biaya

modal saham), sehingga akan menurunkan biaya modal rata-rata

tertimbangnya (meski biaya modal saham meningkat). Teori MM

tersebut sangat kontroversial. Implikasi teori tersebut adalah perusahaan

sebaiknya menggunakan hutang sebanyak-banyaknya. Dalam

praktiknya, tidak ada perusahaan yang mempunyai hutang sebesar itu,

karena semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan, akan semakin

tinggi juga kemungkinan kebangkrutannya. Inilah yang

melatarbelakangi teori MM mengatakan agar perusahaan menggunakan

hutang sebanyak-banyaknya, karena MM mengabaikan biaya

kebangkrutan.

Perusahaan harus memiliki kemampuan dalam mempertimbangkan

keuntungan dan resiko yang akan dihadapi jika perusahaan itu menambah

hutang sebagai modal maka perusahaan harus siap dengan konsekuensi

pembayaran angsuran pokok ditambah dengan bunganya.

Menurut Husnan dan Enny, teori-teori yang bersangkutan dengan

Struktur modal diantaranya:

1. Pendekatan tradisional

Mereka yang menganut pendekatan tradisional berpendapat bahwa

dalam pasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak , nilai perusahaan (
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atau biaya modal perusahaan bisa dirubah dengan cara merubah struktur

modalnya yaitu B/S).

2. Pendekatan Modigliani dan Miller

Dalam artikel mereka, dua orang ekonomi MM menunjukan bahwa

pendapat pendekatan tradisional adalah tidak benar. Mereka menunjukan

kemungkinan munculnya proses arbitrage yang akan membuat harga

saham yang tidak menggunakan hutang maupun yang menggunakan

hutang, akhirnya sama. Proses arbitrage muncul karena investor selalu

lebih menyukai investasi yang memerlukan dana yang lebih sedikit tetapi

memberikan penghasilan bersih yang sama dengan resiko yang sama pula.

3. Personal tax

Akhirnya faktor personal tax juga akan mempengaruhi apakah sumber

dana yang dipergunakan akan berbentuk modal sendiri ataukah hutang.

Bagi pemodal, penghasilan bersih yang mereka dapat  dari investasi yang

mereka lakukan merupakan pembayaran dari perusahaan (dalam bentuk

pembayaran dividen atau bunga obliges), setelah dikurangi pajak pribadi

mereka (personal tax) .

4. Pecking order theory

Menurut Brealey and Myer (2006;263-278) seecara ringkas teori ini

menyatakan sebagai berikut:

1. Perusahaan lebih menyukai pendanaan internal.
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2. Perusahaan akan berusaha menyesuaikan rasio pembagian deviden

dengan kesempatan investasi yang diharapkan, dan berupaya untuk

tidak melakukan perubahan pembayaran dividen yang terlalu besar.

3. Pembayaran dividen yang cenderung konstan dan fluktuasi laba yang

diperoleh mengakibatkan dana internal kadang-kadang berlebih

ataupun kurang untuk investasi.

4. Apabila pendanaan eksternal diperlukan, maka perusahaan akan

menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu. Penerbitan

sekuritas akan dimulai dari penerbitan obligasi, kemudian obligasi

yang dapat dikonversikan menjadi modal sendiri, baru akhirnya

menerbitkan saham baru.

2.11. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal

Struktur modal suatu perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor,

dimana faktor-faktor utama adalah :

a. Tingkat bunga

Pada waktu perusahaan merencanakan pemenuhan kebutuhan modal

adalah sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga pada waktu itu. Tingkat

bunga akan mempengaruhi pemilihan jenis modal apa yang akan ditarik.

Apakah perusahaan mengeluarkan saham atau obligasi.

b. Stabilitas dari earning

Stabilitas dan besarnya earning yang diperoleh suatu perusahaan

akan menentukan apakah perusahaan tersebut dibenarkan untuk menarik

modal dengan baban tetap atau tidak.
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c. Susunan dari aktiva

Dengan adanya aturan struktur financial yang konservatif yang

menyatakan bahwa besarnya modal sendiri hendaknya paling sedikit dapat

menutup jumlah aktiva tetap plus aktiva lain yang sifatnya permanen.

d. Kadar resiko dari aktiva

Tingkat atau kadar resiko dari setiap aktiva didalam perusahaan

adalah tidak sama. Makin panjang jangka waktu penggunaan suatu aktiva

didalam perusahaan, makin besarnya derajat resikonya.

e. Besarnya jumlah modal yang dibutuhkan

Apabila jumlah modal yang dibutuhkan sekitarnya dapat dipenuhi

hanya dari satu sumber saja, maka tidaklah perlu mencari sumber lain.

Sebaliknya apabila jumlah modal yang dibutuhkan adalah sangat besar,

sehingga tidak dapat dipenuhi dari satu sumber saja maka perlu dicari

sumber lain.

f. Sifat manajemen

Sifat manajemen akan mempunyai pengaruh langsung dalam

pengambilan keputusan mengenai cara pemenuhan kebutuhan dana.

Seorang manajer yang bersifat optimis akan mempunyai keberanian untuk

menanggung resiko yang besar, akan berani untuk membiayai

pertumbuhan penjualannya denagan dana yang berasal dari hutang

meskipun metode pembelanjaan dengan hutang ini memberikan beban

finansial yang tetap. sedangkan seorang manajer yang pesimis akan takut
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mengambil resiko. Mereka akan suka membelanjai pertumbuhan

penjualannya dengan dana yang berasal dari sumber intern.

g. Besarnya suatu perusahaan

Perusahaan yang besar dimana sahamnya terbesar sangat luas akan

lebih berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhannya

untuk membiayai pertumbuhan penjualan dibanding dengan perusahaan

yang kecil.

h. Pengendalian

Pengaruh hutang terhadap posisi pengendalian manajemen bisa

mempengaruhi struktur modal.

i. Profitabilitas

Brigham dan Huston (2006:43) mengatakan bahwa perusahaan

dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi atas investasi

menggunakan hutang yang relatif kecil, tingkat pengembalian yang lebih

tinggi memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan

pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal.

j. Fleksibilitas keuangan

Seorang manajer pendanaan yang pintar adalah selalu dapat

menyediakan modal yang diperlukan mendukung operasi.

k. Kondisi internal perusahaan

Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang rendah sehingga

tidak menarik investor, maka perusahaan menyukai pembelanjaan dengan

hutang dari pada mengeluarkan saham.
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2.12. Faktor Struktur Modal menurut Brigham

Menurut Brigham (2006:6) ada empat faktor yang mempengaruhi

keputusan struktur modal, yaitu:

a. Risiko Bisnis

Yakni risiko yang melekat pada operasi perusahaan apabila perusahaan

tidak menggunakan utang, makin besar risiko bisnis perusahaan maka makin

rendah rasio utang yang optimal.

b. Posisi Pajak Perusahaan

Yakni dalam menggunakan utang maka biaya bunga dapat dikurangkan

dalam perhitungan pajak sehingga menurunkan biaya utang yang

sesungguhnya.

c. Fleksibilitas Keuangan

Yakni kemampuan untuk menambah modal dengan persyaratan yang

wajar dalam keadaan yang memburuk, para manajer dana perusahaan

mengetahui bahwa modal yang kuat diperlukan untuk operasi yang stabil dan

pemilik modal lebih suka menanamkan modalnya pada perusahaan dengan

posisi neraca yang baik bila keadaan perekonomian stabil.

d. Konservatisme atau Agresivitas Manajemen

Yakni ada sebagian manajer lebih agresif dari yang lain, sehingga

sebagian perusahaan lebih cenderung menggunakan utang untuk meningkat

laba, dimana hal ini tidak mempengaruhi struktur modal yang optimal, tetapi

akan mempengaruhi struktur modal yang ditargetkan.
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Modal yang dapat mengoptimalkan laba yang mungkin dapat dicapai

oleh perusahaan selama periode waktu tertentu. Jika kegiatan perusahan tidak

didukung dengan struktur modal yang memadai atau mencukupi maka akan

mengakibatkan operasi perusahaan menjadi sangat terbatas dan sebagai

akibatnya keuntungan perusahaan juga tidak dapat dimaksimalkan.

Disisi lain, perusahaan juga dihadapkan pada permasalahan yang cukup

penting dalam hal penggunaan sumber pendanaan yang diperlukan untuk

memperkuat struktur modal yang dimiliki. Permasalahan-permasalahan itu

antara lain adalah apakah perusahaan akan menggunakan sumber pendanaan

dari dalam perusahaan atau sumber pendanaan dari luar perusahaan.

Pada kesempatan yang sama, perusahaan juga dapat menggunakan

alternatif sumber pendanaan yang berasal dari luar perusahaan, misalnya

perusahaan melakukan pinjaman atau hutang jangka panjang untuk

menambah jumlah modal yang ada untuk membiayai kegiatan operasional

perusahaan. Sebagai konsekuensi perusahaan harus membayar hutang

tersebut jika sudah jatuh tempo ditambah bunga yang dibebankan oleh pihak

yang memberi pinjaman tersebut.

Dalam hal penentuan kebijaksanaan tentang struktur modal tersebut

manajemen perusahaan harus dapat memilih alternatif mana yang terbaik

yangdapat memaksimalkan laba bagi perusahaan dan tentunya dengan biaya

yang seminimal mungkin sesuai dengan prinsip ekonomi. apakah pembiayaan

dalam maupun dari luar perusahaan tentunya yang dapat memberikan manfaat
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paling besar dan menimbulkan beban biaya yang paling kecil, maka alternatif

itulah yang diambil.

Dari keterangan diatas dapat kita ketahui tentang seberapa besar

pengaruh dari struktur modal terhadap laba bersih (EAT) yang dapat diraih

oleh perusahaan. Oleh karena itu, manajemen keuangan perusahaan harus

dapat memilih alternative mana yang paling baik yang dapat memberikan

manfaat yang optimal bagi perusahaan.

Dalam struktur modal terdapat suatu analisis yang dikenal dengan

analisis leverage, yang bertujuan untuk menentukan efek dari setiap alternatif

pendanaan terhadapp rasio-rasio alternatif pendanaan tertentu dengan rasio-

rasio sejenis.

2.13 Rasio Solvabilitas (Leverage)

2.13.1 Pengertian Solvabilitas (Leverage)

Rasio solvabilitas atau rasio leverage ratio, merupakan rasio yang

digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan

utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan

dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio

solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk

membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jankga panjang

apabila perusahaan dibubarkan (likuidasi)(Kasmir 2010;112).
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2.13.2 Jenis-jenis Rasio Solvabilitas ( Leverage)

Adapun jenis-jenis rasio solvabilitas antara lain :

1. Debt to Assets Ratio (Debt Ratio)

2. Debt to Equity Ratio

3. Long Term Debt to Equity Ratio

4. Time Interest Earned

5. Fixed Charge Coverage

Debt to Assets Ratio atau Debt Ratio, merupakan rasio hutang yang

digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh

hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap

pengelolaan aktiva. Caranya adalah dengan membandingkan antara total

hutang dengan total aktiva.

Rumusan untuk mencari debt to ratio dapat digunakan sebagai berikut

:

( ) =
Debt to Equity Ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk

menilai hutang dengan ekuitas. Untuk mencari rasio ini dengan cara

membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan

seluruh ekuitas.  Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang

disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata
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lain rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang

dijadikan untuk jaminan hutang.

Rumus untuk mencari debt to equity ratio sebagai berikut :

= ( )

Long Term Debt to Equity Ratio, merupakan rasio antara hutang

jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur

berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan

hutang jangka panjang dengan cara membandingkan antara hutang

jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

Rumus untuk mencari Long Term Debt to Equity Ratio sebagai

berikut:

=
Times Interest Earned, merupakan rasio untuk mencari jumlah kali

perolehan bunga (J. Fred Weston). Rasio ini diartikan juga kemampuan

perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti coverage

ratio(menurut James C. Van Horne).

Rumus untuk mencari Times Interest Earned dapat digunakan

dengan cara sebagai berikut :
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= . . .( )
Atau

= +
Fixed Charge Coverage atau Lingkup biaya tetap merupakan rasio

yang menyerupai rasio Times Interest Earned. Hanya saja bedanya dalam

rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh hutang jangka

panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (lease contract).

Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan

atau jangka panjang.

Rumus untuk mencari Fixed charge Coverage (FCC) adalah

sebagai berikut :

ℎ =
2.14 STRUKTUR MODAL OPTIMUM

2.14.1 Cara Penentuan Struktur Modal Optimal

Menurut Ambarwati (2010;31) ada beberapa cara untuk

menentukan Struktur Modal yang Optimum, diantaranya adalah:

1. Pendekatan Laba Operasional Bersih (NOI)
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Pendekatan laba operational bersih (NOI) untuk struktur modal

adalah teori struktur modal dengan biaya modal rata-rata

tertimbang dan nilai total perusahaan tetap konstan ketika leverage,

keuangan berubah. Salah satu pendekatan penilaian laba

perusahaan disebut sebagai pendekatan laba operational bersih (net

operating income-NOI).

2. Pendekatan Tradisional

Menurut pendekatan ini struktur modal optimal adalah struktur

modal yang meminimalkan biaya modal perusahaan dan karenanya

memaksimalkan nilai perusahaan. Pendekatan ini menyarankan

bahwa perusahaan awalnya dapat menurunkan biaya modal dan

meningkatkan nilai totalnya melalui kenaikan leverage.

2.1.2 Cara Lain menentukan Struktur Modal Optimal

Menurut Brigham dan Davis (2006) yang juga dikutip oleh Lukas

ada model lain yang dapat digunakan untuk menentukan struktur

modal optimum.

Cara lain dalam menentukan struktur modal optimum adalah

dengan cara :

a. Menghitung biaya ekuitas pada berbagai tingkat

penggunaan hutang.

b. Menghitung nilai ekuitas pada berbagai tingkat

penggunaan hutang.
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c. Menghitung total nilai perusahaan pada berbagai tingkat

penggunaan hutang.

d. Struktur modal optimum akhirnya dapat

memaksimumkan nilai perusahaan.

2.15 Rujukan Penilitian

Penelitian yang berkaitan dengan struktur modal terhadap profitabilitas

telah dilakukan oleh :

1. Nurhasanah (2012) dengan judul “Pengaruh Struktur Modal

Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Yang

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011”.  Variabel

yang digunakan adalah DER, DAR dan ROE.  Alat analisis yang

digunakan adalah Analisis Regresi Sederhana yang diperoleh hasil

bahwaVariabel DER dari struktur modal adalah satu-satunya yang

berpengaruh dan signifikan terhadap ROE.

2. Sofi Nadiya (2008) dengan judul “ Pengaruh Struktur Modal

Terhadap Return on Equity Pada Pt. Bank Mega Tbk Periode

Januari 2002 – Maret 2008”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

pengaruh debt to equity ratio terhadap return on equity sangat kecil.

Struktur modal pada PT. Bank Mega Tbk periode Januari 2002 hingga

Maret 2008 menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap

kenaikan ataupun penurunan return on equity. Hal ini terlihat dari sig t

yang lebih besar dari α .
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3. Edith Theresa Stein (2012) dengan judul “Pengaruh Struktur Modal

Terhadap Profitabilitas (Studi Komparatif Pada Perusahaan

Industri Tekstil Dan Garment yang Terdaftar Di BEI Periode 2006-

2010)”. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa DER parsial berpengaruh

signifikan negative terhadap ROE perusahaan manufaktur di BEI periode

2006-2010 pada level of significance kurang dari 5% (sebesar 0,000%).

Kemempuan prediksi dari variabel tersebut terhadap ROE sebesar 38,2%

sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya adjusted R square sebesar

38,2%, sedangkan sisanya 61,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak

dimasukkan ke dalam model penelitian.

4. Dibiyantoro (2011) dengan judul “Pengaruh Struktur Modal Dan

Profitabilitas Perusahaan Terhadap Mandatory Disclosure Financial

Statement Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI”.

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan , maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa secara simultan variabel ROE, DER dan NPM

berpengaruh terhadap indekx kelengkapan pengungkapan dalam laporan

keuangan. Artinya ROE, DER dan NPM perusahaan mempengaruhi

manajemen dalam kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tahunan

perusahaan. Nilai R Square atau nilai koefisien determinasi adalah

sebesar 50,7%. Hal ini berarti 50,7% variasi indeks kelengkapan

pengungkapan dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel bebas

sedangkan sisanya sebesar49,3% dijelaskan faktor-faktor lain diluar

model. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel ROE dan
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DER tidak berpengaruh dalam laporan keuangan. Sedangkan variabel

NPM berpengaruh signifikan terhadap variabel indeks kelengkapan

pengungkapan dalam laporan keuangan dengan koefisien regresi dan

nilai signifikansi <0,05 (p=0,000).

5. Dewa Kadek Oka Kusumajaya (2011) dengan judul “Pengaruh

Struktur Modal Dan Pertumbuhan Perusahaan Perusahaan

Terhadap Profitabilitas Dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan

Manufaktur Di BEI”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1)

Struktur Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas,

2) pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

profitabilitas, 3) Struktur modal berpengaruh positif dan signifikan

terhadap nilai perusahaan, 4) Pertumbuhan perusahaan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan 5) Profitabilitas

berpengaruh positif dan signifikan etrhadap nilai perusahaan.

6. Erwita Dewi (2006) dengan judul “Pengaruh Struktur Modal

Terhadap Optimalisasi Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan-

Perusahaan Go Public Masuk Ke Dalam Daftar Jakarta Islamic

Index Periode 2001-2005)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa struktur modal memiliki pengaruh optimalisasi laba dengan nilai

regresi -0,092 dengan tingkat signifikansi 0,027 ( sig 5% ). Sedangkan uji

independent test menunjukkan bahwa Ho ditolak, berarti tidak ada

perbedaan terkait dengan optimalisasi laba baik pada perusahaan dengan

struktur modal tinggi dan rendah.
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2.16. Kerangka Konseptual

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan

laba dengan memanfaatkan semua sumber daya yang terdapat pada

perusahaan. Profitabilitas dapat diukur melalui rasio Return On Equity

(ROE).  ROE berguna untuk mengetahui besarnya keuntungan yang diberikan

oleh perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemilik.  ROE menunjukkan

kesuksesan manajemen dalam memaksimalkan pengembalian pada pemegang

saham, semakin tinggi rasio ini akan semakin baik karena memberikan

tingkat pengembalian yang lebih besar pada pemegang saham.

Debt to Equity Ratio (DER) menekankan persentase penyediaan dana

oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio

DER, maka semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh

pemegang saham. Peneliti menggunakan ukuran Debt to Equity Ratio (DER)

atau rasio hutang terhadap ekuitas dalam menghitung struktur modal dengan

pertimbangan bahwa rasio ini merupakan perbandingan antara hutang dengan

modal yang merupakan komponen dari struktur modal. Debt to Equity Ratio

(DER) menunjukkan hubungan antara jumlah pinjaman jangka panjang yang

diberikan oleh para kreditur dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh

pemilik perusahaan. Debt to Equity Ratio (DER) menggambarkan struktur

modal yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan akan

terbebani bunga pinjaman yang pada akhirnya dapat membebani laba bersih

dan arus kas perusahaan. Adapun formula yang digunakan adalah sebagai

berikut:
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=
2.17. Variabel Penelitian

Terdapat dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Variabel Bebas atau Independent Variable (X)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen

(terikat). Variabel bebas yang akan diuji dalam penelitian ini adalah

struktur modal yang diukur dengan debt to equity ratio perusahaan–

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang

listing  di BEI periode 2008 – 2012.

2. Variabel Terikat atau Dependent Variable (Y)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan

dalam penelitian ini adalah Profitabilitas yang diukur dengan Return

On Equity perusahaan–perusahaan manufaktur sub sektor makanan

dan minuman yang listing  di BEI periode 2008 – 2012.

Dalam teori yang dijelaskan diatas maka dapat dibuat model penelitian

yaitu :

GAMBAR II.1
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MODEL PENELITIAN

Variabel Independen Variabel Dependen

a. Operasional Variabel

Operasional variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel

penelitian ke dalam konsep dimensi dan indikator. Disamping itu,

tujuannya adalah untuk memudahkan pengertian dan menghindari

perbedaan persepsi dalam penelitian ini.  Pada penelitian ini, berikut ini

adalah operasionalisasi variabel dari penelitian ini  berdasarkan kerangka

pemikiran dan hipotesis maka variabel penelitian terdiri atas variabel

independen dan variabel dependen. Yang menjadi variabel bebas dalam

penelitian ini adalah struktur modal (X) yang ditunjukkan oleh indikator

Debt to Equity Ratio (DER). Sedangkan variabel tidak bebasnya adalah

tingkat Profitabilitas yang diukur dengan menggunakan pendekatan

Return On Equity (ROE).

DER

(Debt to Equity Ratio)

ROE

(Return On Equity)
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Operasional Variabel Penelitian

Variabel Subvariabel Rumus Skala

Struktur

Modal

(X)

Hutang (Debt)

Modal asing adalah modal yang

berasal dari luar perusahaan yang

sifatnya sementara bekerja dalam

suatu perusahaan dan bagi yang

bersangkutan modal tersebut

merupakan hutang, yang pada

saatnya harus kembali dibayar.

Ekuitas (Equity)

modal sendiri ialah modal yang

merupakan sumber pembelanjaan

perusahaan yang berasal dari

pemilik.

= Rasio

Profitabilitas

(Y)

Return On Equity (ROE)

Return On Equity adalah

mengukur kemampuan

perusahaan memperoleh laba

yang tersedia bagi pemegang

saham perusahaan

= ℎ Rasio
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2.18. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penulis membuat hipotesis

sebagai berikut:

H0 : Diduga tidak ada pengaruh signifikan antara struktur modal

terhadap profitabilitas.

H1 :  Diduga ada pengaruh secara signifikan antara struktur modal

terhadap profitabilitas.


