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ABSTRAK 
 

NURDELA SARI, 2022. Analisis Struktur Modal dalam Meningkatkan Profitabilitas 
pada PT. Suryamas Dutamakmur. Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh 
Pembimbing I Ibu Hj. Ruliaty  dan Pembimbing II Firman Syah. 

 Penelitian ini betujuan agar dapat mengetahui dan mengkaji bagaimana 
struktur modal dalam meningkatkan profitabilitas pada PT. Suryamas 
Dutamakmur. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif 
yang berarti sebagai langkah-langkah pemecah masalah yang di amati yaitu 
dengan menggambarkan atau melukiskan kondisi subjek dan objek penelitian 
(seseorang,industri,masyarakat dan lain-lain) pada kondisi sekarang berdasarkan 
fakta yang ada atau bagaimana adanya. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik Analisis Struktur Modal 
(Debt to total Asset Ratio/Debt Ratio, Debt to Equity Ratio (DER), Long Term Debt 
to Equity Ratio , Teknik Analisis Profitabilitas (Return On Asset (ROA) Return On 
Equity (ROE) ). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Struktur modal masih belum dapat 
meningkatkan profitabilitas pada PT. Suryamas Dutamakmur yang terlihat dari 
struktur modal yang tidak stabil menyebabkan profitabilitas  cenderung mengalami 
penurunan. Hal ini adanya penurunan harga jual komoditas kelapa sawit dan untuk 
membiayai kerugian pada anak perusahaan, Penyebab antara jumlah nilai hutang 
dan ekuitas tidak berbeda jauh adalah dimana perusahaan kekurangan jika 
menggunakan dana internal dalam mendanai jalannya usaha sehingga 
menggunakan dana eksternal untuk menambah dana, yang mengakibatkan 
jumlah nilai hutang yang besar. 

 

Kata kunci : Analisis, Struktur Modal, dan Profitabilitas. 
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ABSTRACT 

NURDELA SARI, 2022. Capital Structure Analysis in Increasing Profitability at 
PT. Suryamas Dutamakmur. Thesis of Management Study Program, Faculty of 
Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised 
by Advisor I Mrs. Hj. Ruliaty and Advisor II Firman Syah. 

 This study aims to find out and examine how the capital structure in increasing 
profitability at PT. Suryamas Dutamakmur. The research conducted is descriptive 
quantitative research which means as problem-solving steps that are observed, 
namely by describing or describing the condition of the subject and object of research 
(a person, industry, society and others) in the current condition based on the facts or 
how it is. . 

The data analysis technique used is the Capital Structure Analysis Technique 
(Debt to Total Asset Ratio/Debt Ratio, Debt to Equity Ratio (DER), Long Term Debt to 
Equity Ratio, Profitability Analysis Techniques (Return On Assets (ROA) Return On 
Equity (ROE). ) ). 

The results of this study indicate that the capital structure is still not able to 
increase profitability at PT. Suryamas Dutamakmur, which can be seen from the 
unstable capital structure, causes profitability to tend to decline. This is a decrease in 
the selling price of palm oil commodities and to finance losses to subsidiaries. The 
cause between the total value of debt and equity is not much different is where the 
company lacks if it uses internal funds to fund its business so that it uses external 
funds to increase funds, which results in the amount of large debt. 

Keywords: Analisys, Capital Structure, and Profitability. 
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I.PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam hubungan ini individu maupun kelompok, manusia pasti 

berusaha mendapatkan kondisi yang lebih baik, dengan hubungannya 

dengan menggunakan usaha atau global perjuangan, syarat yang baik itu 

akan bisa di dapat jika perusahaan bisnis menghasilkan laba. Masalah 

seperti ini artinya esensi dari semua aktivitas ekonomi. Agar mebuat laba 

tadi, pada perusahaan wajib bisa melakukan kegiatan opersional sama 

dengan menggunakan tujuan dari perusahaan tadi dibangun. 

Pada kondisi sekarang dunia usaha terkendala di persoalan finansial. 

Global usaha mengalami penurunan yang diakibatkan karena adanya 

forum-forum keuangan yang merasakan kesusahan keuangan menjadi 

akibat karena munculnya kelemahan kredit di pada global tanpa 

menghitung batas maksimal pemberian hutang di masa kemudian oleh 

perbankan serta dengan masalah kredit yang disetujui. Untuk meminalisir 

masalah tersebut, maka menajer perusahaan wajib waspada pada saat 

menetapkan struktur modalnya yang diharap perusahaan agar dapat 

menaikkan profitabilitas serta lebih baik melewati lawan usaha. Manfaat 

perusahaan dalam waktu yang panjang yaitu dengan berusaha 

mengoptimalkan nilai perusaan yaitu meminimalkan badget kapital  

perusahaan. Semakin naik profitabilitas perusahaan mendeskripsikan 

maka sejahtera pemegang perusahaan. 
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Tiap-tiap perusahaan perlu modal dalam menjalankan bisnisnya. 

Modal yang dihasilkan dari pemegang perusahaan dan dari hutang. Modal, 

merupakan pondasi penting dalam membangun bahkan 

mengembangkan sebuah bisnis. Tidak hanya perusahaan besar, bisnis 

usaha kecil dan menengah (UKM) juga memerlukan modal. Modal yang 

diperoleh perusahaan dipakai agar memproduksi barang atau jasa, 

mempersiapkan atau membeli barang-barang untuk kepentingan produksi 

dan penjualan, hutang dagang, mempersiapkan persediaan kas, dan 

membeli surat-surat berharga. Yang biasa disebut filter ataukah sekuritas 

agar merawat likuitas prusahaan (Margaretha, 2003).    

Dari berbagai perkara kebijakan pendanaan pada perusahaan yaitu 

problem struktur modal. Struktur modal mendakan bagaimana perusahaan 

memenuhi kebutuhan usaha operasionalnya atau bagaiamana 

perusahaan memenuhi aktivanya. Perusahaan membutuhkan modal yang 

berasal dari kapital sendiri atau modal asing. Untuk membangun struktur 

kapital perusahaan harus memikirkan aneka macam variabel yang dapat 

berpengaruh untuknya. Ada berbagai macam teori berpendapat banyak 

hal-hal yang dapat berpengaruh meraih struktur modal.  Pengaruh modal 

internal lebih besar bahwa jenis modal ini akan sulit untuk mengembangkan 

bisnis karena sifatnya yang terbatas dan tentu akan sangat sulit mengalami 

peningkatan yang signifikan. Musthafa mengatakan bahwa struktur modal 

yang optimum terjadi apabila resiko dan pengembalian yang diharapkan 

seimbang, sehingga harga saham dapat dimaksimalkan 
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Struktur kapital adalah hal yang wajib ada di perusahaan buat 

mempermudah mempertinggi profitabilitas, baik atau tidaknya struktur 

kapital sangat berpengaruh  pada kedudukan keuangan perusahaan. 

Fungsi terpenting manajemen keuangan diantaranya menyangkut 

pendapat tentang biaya kegiatan usaha. Asal modal ini bisa didapat dari 

internal maupun dari eksternal perusahanan. Pendapat perusahaan akan 

mensugesti struktur modal perusahaan menyangkut jumlah biaya 

modalnya. Porto modal perusahaan bisa menjadi kecil dan menjadi 

meningkat komposisi hutang yang digunakan. 

Pemakaian hutang  dapat meminimalisir biaya modal dan dapat 

menaikkan niai perusahaan, namun akan semakin banyak nilai hutang 

maka akan menaikkan masalah yang resiko yang diterima perusahaan. 

Menggunakan adanya hutang yang semakin tinggi, akan berpotensi juga 

ke pendapatan poin perusahaan. Prinsip utama dalam memakai hutang 

yaitu kesetaraan antara keuntungan serta kerugian pemakaian hutang itu 

didapat poin perusahaan yang baik menggunakan biaya kapital yang kecil.  

PT. Suryamas Dutamakmur Tbk adalah perusahaan publik yang 

bergerak dibilang real estate dan didirikan sejak September 1989. 

Perusahaan ini adalah salah satu dari lima pengembang real estate 

terbesar di Indonesia yeng membangun perumahan, lapangan golf, dan 

fasilitas pendukungnya yang berkualitas tinggi. Perusahaan ini memiliki 

strategi utama yaitu dengan menyelaraskan seluruh bagian yang 

mendukung pergerakan perusahaan dengan keseluruhan strategi dan 

pertumbuhan bisnis yang dilakukan, baik yang sedang berjalan pada saat 
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ini maupun yang direncanakan di masa depan untuk mewujudkan visi dan 

misinya.  

Tabel 1.1 Laporan Keuangan PT. Suryamas Dutamakmur 

Tahun Total Hutang Modal Sendiri Laba Setelah Pajak 

2017 643.807.607.857 2.497.872.652. 546 2.396.376.110 

2018 606.128.820.887 2.552.513.564.173 512.951.492 

2019 589.477.689.864 2.623.695.416.052 2.186.436.156 

2020 553.905.302.046 2.648.005.601.975 6.167.839.371 

 

Alasan yang sangat utama struktur modal sangat penting untuk 

dipahami, karena baik buruknya keuangan perusahaan ditentukan oleh 

struktur modal. Maka dari itu, memahami struktur modal adalah hal yang 

penting. Jika hutang jangka panjang perusahaan lebih banyak dibanding 

laba ditahan, maka perusahaan bisa mengalami kerugian yang serius. 

Struktur modal akan mengatur perimbangan tersebut didalam perusahaan. 

Dengan adanya struktur modal yang baik maka perusahaan memiliki 

struktur modal baik dan dapat menciptakan posisi pengembalian yang baik 

pula maka hanya dengan perusahaan yang mendapat keuntungan, tapi 

semua pemilik saham ikut mendapatkan keuntungan. 

Pernyataan diatas menjelaskan, bahwa semua perusahaan 

mempunyai tujuan yang sama yakni mendapat profit. Tapi bukan hanya 

mendapat keuntungan perusahaan juga akan berusaha menjaga mutu 

produksi dan menjaga manajemen yang sudah ada agar memajukan 
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profitabitas yang sudah dimiliki. Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dangan judul 

“Analisis Struktur Modal Dalam Meningkatkan Profitabilitas pada PT. 

SURYAMAS DUTAMAKMUR”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari  latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka 

yang akan menjadi rumusan masalah pada kasus ini yakni bagaimana 

struktur modal yang digunakan agar dapat meningkatkan profitabilitas pada 

PT. Suryamasa Dutamakmur? 

C. Tujuan penelitian 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan 

penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui dan mengkaji bagaimana 

struktur modal dalam meningkatkan profitabilitas pada PT. Suryamasa 

Dutamakmur. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi penulis, penelitian ini diinginkan agar bermanfaat bagi penulis 

dan dapat menambah ilmu dan memperluas wawasan dalam bidang 

ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut struktur modal dan 

profitabilitas perusahaan. 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan saran-saran yang 

berguna dalam rangka meraih tujuan perusahaan yang baik. 

3. Bagi perkembangan ilmu manajemen, petunjuk bagi peneliti 

berikutnya jika menguji masalah yang sama di masa yang akan 

datang. 
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I. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan umumnya agar memahami juga 

mengevaluasi suatu laporan keuangan perusahaan agar mengetahui 

keadaan kinerja keuangan perusahaan dimana yang akan datang juga 

memiliki tujuan agar memberi pertimbangan yang baik bagi 

perusahaan dengan tingkat profitabilitas dan tingkat akibatnya. 

Analisis laporan keuangan merupakan tahap yang penuh dengan 

pertimbangan yakni membantu mengevaluasi letak keuangan dan 

hasil dari usaha perusahaan dimasa sekarang dan dimasa lalu. 

Dengan tujuan agar memastikan estimasa dan prediksi yang paling 

dekat menyangkut keadaan dan kinerja perusahaan pada masa yang 

akan datang. 

Analisis laporan keuangan berarti menafsirkan letak laporan 

menjadi suatu unit informasi yang relatif kecil, agar mengetahui 

kaitannya antara laporan keuangan dan data yang lain baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif, hal ini bertujuan agar mengetahui 

keadaan keuangan perusahaan secara lebih dalam. Mengkaji suatu 

laporan keuangan bertujuan agar menggali informasi yang lebih 

banyak lagi yang berada dalam laporan keuangan tersebut. Dari 

analisis itu dapat diketahui keberhasilan kegiatan perusahaan. 
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Sofyan Syafri Harahap (2013). Analisis laporan keuangan terdiri 

dari dua kata yaitu Analisis dan Laporan Keuangan. Untuk 

menjelaskan pengertian pegertian kata ini, yaitu dapat dijelaskan dari 

maisng-masing kata. Kata analisis adalah memecahkan suatu untuk 

menjadi berbagai unit terkecil. Sedangkan laporan keuangan adalah 

Neraca, Laba/rugi, dan Arus Kas (Dana). Kalau dua pengertian 

digabungkan analisis laopran keuangan berarti: 

“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi 

yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau 

mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data 

kuantitatif atau data non kuantitatif dengan tujuan mengetahui kondisi 

keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses 

menghasilkan keputusan yang tepat”. 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan 

yaitu analisis laopran keuangan adalah proses penyelidikan atau 

penganalisasian terhadap laporan keuangan yang terdiri atas neraca 

dan laporan laba rugi beserta lampirannya agar dapat mengetahui 

letak keuangan dan tingkat “kesehatan” perusahaan yang tersusun 

secara sistematis dengan menggunakan teknik tertentu. 

2. Bantuk-Bentuk dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Kasmir (2018). Untuk melakukan analisis laporan keungan 

diperlukan metode dan teknik analisis yang tepat. Tujuan penentuan 

metode dan teknik analisis yang dapat dan tepat adalah agar laporan 

keuangan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal. Selain itu 
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para pengguna hasil analisis tersebut dapat dengan mudah untuk 

mengiterpretasikannya. 

Sebelum melakukan analisis laporan keuangan diperlukan 

langkah-langkah atau prosedur ini diprlukan agar urutan proses analis 

mudah untuk dilakukan. 

Adapun langkah atau prosedur yang dilakukan dalam analisis 

keuangan adalah:  

a. Mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang 

diperlukan. 

b. Melakukan pengukuran atau perhitungan dengan rumus-rumus 

tertentu sesuai dengan standar yang biasa digunakan secara 

cermat dan teliti. 

c. Melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang 

ada dalam laporan keuangan secara cermat. 

d. Melakukan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan 

pengukuran yang telah dibuat. 

e. Membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan. 

f. Memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan 

hasil analisis tersebut. 

Dalam praktiknya terdapat dua macam metode analisis laporan 

keuangan yang bisa dipakai yaitu: 

a. Analisis Vertikal (statis)  

Analisis vertkal merupakan analisis yang dilakukan terhadap 

satu periode laporan keuangan saja. 
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b. Analisis Horizontal (Dinamis) 

Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan 

membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode dari 

hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari 

periode yang satu ke periode yang lain. 

Kemudian disamping metode yang digunakan untuk menganalis 

laporan keuangan terdapat beberapa jenis-jenis teknik analisis laporan 

keuangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Perbandingan Antara Laporan Keuangan 

b. Analisis Trend atau Posisis dan Kemanjuan Keuangan 

Perusahaan. 

c. Analisis Presentase Perkomponen 

d. Analisis dan Sumber Penggunaan Dana 

e. Analisis Sumber Dana Penggunaan Kas 

f. Analisis Rasio 

g. Analisis Kredit 

h. Analisis Laba Kotor 

i. Analisis Titik Pulang Pokok atau Titik Impas (break event point) 

3. Struktur Modal  

  Struktur modal adalah  bagian dari dari struktur keuangan yang 

menggambarkan keseimabangan (absolut maupun relatif) antara 

semua modal ekternal (jangka pendek maupun panjang) dengan 

sejumlah modal sendiri. (Riyanto, 1999), Pengertian struktur modal 
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merupakan gabungan hutang dan equitas dalam struktur keuangan 

jangka panjang perusahaan.   

Menurut Brigham dan Houston, (2001) beberapa hal yang dapat 

berpengaruh dalam struktur modal yang pertama adalah stabilitas 

penjualan, perusahaan yang mutlak dapat menghasilkan lebih banyak 

pinjaman dan penanggung beban tetap yang tinggi dibandingkan 

dengan perusahaan yang penjualannya tidak seimbang. Kedua adalah 

struktur aktiva, perusahaan yang struktur aktivanya cocok untuk 

dijadikan jaminan kredit yang cenderung lebih banyak menggunakan 

hutang. Ketiga yang mempengaruhi struktur modal yaitu leverage 

keuangan karena mempunyai resiko yang lebih sedikit cenderung 

lebih bisa agar memperluas leverage keuangan karena mempunyai 

risiko yang lebih sedikit. Faktor keempat yaitu tingkat pertumbuhan 

perusahaan yang tumbuh dengan cepat lebih banyak mengendalikan 

modal eksternal. Namun pada kondisi yang sama perusahaan yang 

mempunyai pertumbuhan yang cepat sering mengontrol 

ketidakpastian yang lebih banyak, yang cenderung mengurangi 

keinginan untuk memakai hutang. 

Selain keempat yang ada diatas, yang menetukan struktur modal 

yaitu profitabilitas. Realitasnya, seringkali pengamatan menunjukkan 

yakni perusahaan dengan tingkat pengembalian dapat membuat harga 

saham yang tinggi dibandingkan struktur modal lainnya, maka 

namajemen dapat menjalankan pertimbangan sendiri pada struktur 

modal yang telah dipilih.  
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4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal 

Struktur permodalan banyak dipengaruhi oleh berbagai macam 

faktor. Faktor–faktor yang  mempunyai  pengaruh  terhadap  struktur  

modal  perusahaan (Brigham  dan  Houston, 2006:42), yaitu   antara   

lain   stabilitas penjualan, struktur  aset, leverage operasi,   tingkat 

pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap manajemen, 

sikap pemberi pinjaman dan  agen  pemberi peringkat,  kondisi  pasar,  

kondisi  internal  perusahaan, dan fleksibilitas keuangan. Sedangkan 

menurut Riyanto (2008:296) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

struktur modal, yaitu tingkat bunga, stabilisasi dari earnings, susunan 

dari aset, kadar risiko dari aset, besarnya jumlah modal yang 

dibutuhkan, keadaan pasar modal, sifat manajemen, dan besarnya 

suatu perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2011, hal 188-190) 

mengatakan bahwa struktur modal dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yakni : 

a. Stabilitas Penjualan 

Setiap perusahaan yang penjualannya sebanding dengan benar 

mengambil hutang dengan jumlah banyak dan memberi beban yang 

tetap yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang 

penjualannya tidak optimal.  

b. Struktur Aset 

Perusahaan yang memiliki aset yang cukup agar dipakai sebagai jaminan 

pinjaman cenderung bisa lebih banyak memakai hutang. Aset umum 

dapat dipakai oleh banyak perusahaan dan dapat jadi jaminan yang baik, 

sedangkan tidak dengan aset dengan tujuannya yang khusus. Jadi, 
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perusahaan real estate biasanya mempunyai leverage yang banyak 

sedanagkan perusahaan yang termasuk dalam bidang penelitian 

teknologi, masalah seperti ini sudah tidak berlaku. 

c. Leverage Operasi 

Perusahaan dengan leverage operasi yang sedikit bisa mampu 

melaksanakan leverage keuangan karena perusahaan itu bisa 

mempunyai resiko usaha yang lebih kecil. 

d. Tingkat Pertumbuhan 

    Tingkat pertumbuhan penjualan diwaktu yang akan datang 

merupakan ukuran sejauh mana laba persaham bisa diperoleh 

dari pembiayaan permanen yang terdiri dari hitang jangka 

panjang.  

e. Profitabilitas 

Semakin tinggi profitabilitas maka berarti semakin baik dan semakin 

meningkat kemakmuran perusahaan. 

f. Pajak  

Bunga yaitu beban pengurang pajak dan pengurang ini sangat bernilai 

pada perusahaan dengan biaya pajak yang tinggi. Maka, semakin banyak 

biaya pajak pada perusahaan, maka semakin tinggi pula kelebihan atau 

keunggulan dari hutang. 

g. Kendali 

Pengaruh hutang antara saham posisi kendali pada perusahaan bisa 

mempengaruhi struktur modal. Jika manajemen saat ini mempunyai 

kendala hak suara (lebih 50 persen saham) namun tidak berada dalam 
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letak agar konsumen saham tambaha, jadi manajemen akan memilih 

hutang sebagai pendanan yang baru.  

h. Sikap Manajemen  

Tidak ada yang dapat membenarkan yaitu struktur modal bisa 

mengarah pada harga saham yang lebih tinggi dibandingkan struktur 

modal yang lainnya. 

i. Sikap Pemberi Pinjaman dan Lembaga Pemeringkat 

Dengan tidak adanya pertimbangan analisis manajemen sendiri atas 

faktor dari leverage yang tepat pada perusahaan. 

j. Kondisi Pasar 

Kondisi pasar saham dan obligasi dapat merasakan perubahan   dalam 

waktu yang panjang dan pendek yang dapat memberikan petunjuk 

penting pada struktur modal optimal perusahaan. 

k. Kondisi Internal Perusahaan  

Kondisi internal pada perusaan sendiri juga bisa berpe]]]ngaruh pada 

sasaran struktur modal. 

l.      Fleksibilitas keuangan 

     Seorang manajer pendanaan yang pintar adalah selalu dapat 

menyediakan modal yang diperlukan dalam mendukung operasi.  

5. Jenis - Jenis Modal 

a. Modal Asing atau Hutang 

Menurut Riyanto, menyatakan bahwa modal asing adalah 

modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara 

bekerja didalam perusahaan dan bagi perusahaan yang 



 

15 

 

bersangkutan modal tersebut merupakan hutang yang pada saatnya 

harus di bayar kembali. Menurut Kurniati Dwi Asturi, hutang dibagi 

menjadi dua kelompok, yakni hutang jangka pendek yang jangka 

waktunya kurang dari setahun dan hutang jangka panjang yang 

jangka waktunya lebih dari setahun. 

1. Modal asing atau hutang jangka pendek (short-term debt)    

Modal asing atau hutang jangka pendek adalah modal asing 

yang jangka waktunya paling lama satu tahun.  

2. Modal asing atau hutang jangka menengah (Intermediate-   

Term Debt) 

Modal asing atau hutang jangka menengah merupakan 

hutang yang jangka waktunya adalah lebih dari satu tahun 

dari kurang dari 10 tahun. Menurut Farah Margaretha, 

bentuk-bentuk utama dari kredit jangka menengah adalah : 

3.  Modal asing atau butang jangka panjang yaitu hutang yang 

jangka waktunga panjang, biasanya lebih dari 10 tahun. 

Adapun jenis atau bentu utama dari hutang jangka panjang 

antara lain yaitu: 

a) Pinjaman Obligasi 

  Pinjaman obligasi adalah pinjaman uang dalam jangka 

waktu yang cukup lama, agar debitur memberikan surat 

pengakuan hutang yang memiliki nominal yang tertentu. 

b) Pinjaman Hipotik 

Pinjaman hipotik yaitu pinjaman jangka panjang yaitu 

pemberi uang atau kreditur diberi hak hipotik pada 
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barang yang tidak bergerak, supaya jika pihak debitur 

tidak menjalankan kewajibannya, barang itu bisa di jual 

dan hasil dari penjualan itu bisa dijadikan untuk 

menutup hutang. 

b. Modal Sendiri 

Modal sendiri adalah modsl yang menanggung resiko 

atau disebut dengan modal ekuiti. 

c. Laba Ditahan 

Keuntungan yang peroleh suatu perusahaan dapat 

sebagian dibayarkan sebagai deviden dan sebagian ditahan 

oleh perusahaan. Apabila penahanan penahanan tersebut 

sudah dengan tujuan tertentu, maka dibentuk cadangan. 

Apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu 

mengenai penggunaan keuntungan, maka keuntungan 

tersebut merupakan keuntungan yang ditahan.  

6. Teori Struktur Modal 

Struktur modal yang baik yaitu struktur modal yang 

mengoptimalkan harga saham perusahaan. Harga saham 

perusahaan berhubungan dengan baik atas laba yang di terapkan, 

tapi berpengaruh negatif dengan resiko. Semain tinggi pencapaian 

atas laba yang dierima perusahaan, maka bisa semakin tinggi harga 

sahamnya. Tetapi, jika tingkat masalah bisnis dilawan, maka harga 

saham juga akan semakin rendah. Risiko bisnis menjadi penentu 

yang utama bagi struktur modal yang baik. Oleh karena itu, 

perusahaan dengan industri yang berbeda mempunyai risiko bisnis 
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yang juag berbeda, sehingga diharapkan memiliki struktur modal 

yang baik dan juga berbeda-beda. 

Dalam anaIisis struktur modaI ini digunakan beberapa asumsi 

yakin :  

a. Tidak ada pajak pengasilan 

b. Tidak ada perkembangan laba 

c. Pembayaran semua laba pada pemilik saham yang berupa 

dividen 

d. Perubahan struktur modal terjadi dengan menciptakan saham 

yang biasa dan obligasi   

7. Komponen Struktur Modal  

Riyanto (2010 : 23) Komponen-komponen struktur modal adalah : 

a. Modal asing atau modal jangka panjang 

 Yaitu hutang jangka waktunya yang biasanya lebih lima tahun. 

Hutang jangka panjang ini  biasanya dipakai agar memenuhi 

perluasan perusahaan (ekspensi) atau moderniasi berasal dari 

perusahaan karena kebutuhan modal agar keperluan itu meliputi 

sejumlah yang bnayak. Jenis-jenis hutang jangka panjang yaitu : 

1. Obligasi atau bond yaitu surat berharga atau sertifikat yang 

isinya kontrak jangka panjang antara pemberi dengan yang 

diberi hutang. Yaitu peminjam dana atau uang sepakat agar 

membayar bunga dan pokok pinjaman, pada waktu tertentu 

kepada pemegang obligasi. Obligasi yang berdasarkan 

jenisnya (Ahmad Rodoni, Modul Institusi Depositori dan 

Modal FEIS UIN 2008). 



 

18 

 

2. Pinjaman Hipotik yaitu bentuk hutang jangka panjang dengan 

aktiva yang diam yang diman kreditur diberikan hak hipotik 

terhadap aktiva tersebut maksudnya apabila debitur tidak 

memenuhi tanggung jawabnya maka barang yang menjadi 

jaminannya dapat menutupi hutangnya. 

Modal asing atau hutang jangka panjang dilain pihak, 

sumber dana bagi perusahaan yang harus dibayar kembali 

dalam jangka waktu yang sudah dientukan. Semakin lama 

jangka waktu dan semakin ringannya syarat-syarat 

pembayaran kembali hutang tersebut akan mempermudah dan 

memperbanyak bagi perusahaan untuk memberdayagunakan 

sumber daya yang berasal dari modal asing atau hutang jangka 

panjang tersebut.  

Dengan begitu, hutang harus tetap dibayar kembali pada 

waktu yang sudah di teapkan dan tidak harus memperhatikan 

keadaan keuangan perusahaan pada saat dan sudah harus di 

sertakan dengan pajak yang telah diperhitungkan sebelumnya. 

Dengan begitu, seandainya perusahaan tidak dapat membayar 

hutang dan bunganya, maka kreditur bisa memaksa 

perusahaan yaitu dengan menjual asset yang dijadikan 

jaminannya. 

Ketidak berhasilan untuk membayar hutang atau 

bunganya dapat menyebabkan para pemilik perusahaan 

kehilangan kendali terhadap perusahaannya contohnya 

terhadap sebagian atau keseluruhan modalnya yang 
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ditanamkan didalam perusahaan. Begitu juga kebalikannya 

para kreditur dapat kehilangan kendali terhadap sebagian 

ataupun seluruh dana atau pinjaman dan bunganya. Karena 

segala macam bentuk ditanamkan didalam perusahaan selalu 

dihadapkan pada masalah keuangan. (Adriyanti, 2007). 

a.  Modal Sendiri 

Modal sendiri yaitu modal dari pemilik perusahaan dan 

tertanam didalam perusahaan dengan jangka waktu yang tidak 

ditentukan lamanya. pada dasarnya adalah modal yang berasal 

dari pemegang, bisa dari dalam perusahaan berupa 

keuntungan yang dapat dihasilkan perusahaan yang bentuknya 

PT modal sendiri dibagi menajdi : 

Pada dasarnya merupakan modal yang berasal dari 

pemilik, bisa berasal dari dalam perusahaan berupa 

keuntungan yang dihasilkan perusahaan yang berbentuk 

perseroan terbatas modal sendiri dapat dibagi menjadi : 

1. Modal saham, yaitu tanda bukti pengembalian bagian atau 

peserta dalam suatu PT bagai suatu perusahaan yang 

bersangkutan yang diterima dari hasil penjualan sahamnya 

dan tetap tertanam didalam perusahaan tersebut selama 

hidupnya, meskipun pemegang saham itu sendiri bukanlah 

merupakan penanam yang permanen, karena setiap waktu 

pemegang saham dapat menajdi sahamnya. 

2. Keuntungan (laba) yang ditahan, yaitu keuntungan yang 

diperoleh oelh suatu perusahaan dapat sebagian 
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dibayarkan sebagai deviden dan sebagian ditahan oleh 

perusahaan. 

Modal sendiri yang berlebihan tidak baik bagi 

perusahaan seperti itu juga dengan kekurangan modal 

kerja. Oleh karena itu berkumpulnya dana yang besar tanpa 

penggunaan secara poduktif, akibat dana-dana yang tidak 

dapat digunakan secara produktif menyebabkan 

pendapatan yang yang berkurang dan sering menyebabkan 

diadakannya investasi dalam proyek-proyek  yang tidak 

diperlukan atau 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 atau pemborosan dalam operasi perusahaan. 

8. Biaya Modal  

Sartono (2001:75) mengungkapkan bahwa biaya modal yaitu biaya 

yang wajib dikeluarkan atau yang harus dibayar agar mendapatkan modal 

yang baik yang berasl dari hutang, saham preferen, saham biasa maupn 

laba ditahan agar membiayai investasi perusahaan. Harus diperhatikan 

bahwa penetuan banyaknya biaya modal perusahaan sangatlah penting 

kerena adanta tiga alasan : 

a. Memaksimalkan nilai perusahaan mensyaratkat dengan adanya 

memperkecil semua biaya input termasuk biaya modal. 

b. Pendapat inveastasi bisa mensyaratkan estimasi biaya modal yang baik. 
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c. Dari beberapa pendapat lain seperti leasing, pembelian kembali obligasi 

perusahaan manajemen modal kerja memerlukan penilaian biaya 

modal. 

Perusahaan menggunakan dana dari laba yang ditahan juga ada 

biaya walau laba ditahan dari usaha milik perusahaan. Biaya modal yang 

berasal dari laba ditahan di sebut sost of retained earning. Biaya tersebut 

sebanyak tingkat keuntungan investasi (rate of return) yang disyaratkan 

diterima oleh investor. Hal tersebut karena apabila modal tersebut 

diinvestasikan ke perusahaan lain maka akan mendapat keuntungan. 

Banyaknya keuntungan tersebut sama halnya banyaknya 

keuntungan apabila perusahaan menginvestasikan dana laba ditahan 

tersebut atau sama dengan besarnya dengan rate of return yang diharap 

diambil dari investasi pada saham (expected rate of return on the stock). 

9. Profitabilitas  

a. Pengertian Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi 

kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan 

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba suatu periode tertentu pada timgkat 

penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri 

dari beberapa rasio, salah satunya adalah return on assets 

(ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan 

dalam penggunaan sumber daya yang dimiliknya (Siahan, 

2004). 
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Menurut Fahmi (2014), profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan 

penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Sedamgkan 

Kasmir (2014), perusahaan dalam tingkat pengembalian yang 

tinggi atas investasi menggunakan utang yang relatif kecil 

karena tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan 

perusahaan uantuk membiayai sebagian besar pendanaan 

internal. Dengan kata lain. Dengan kata lain, perusahaan dengan 

laba ditahan yang besar, akan menggunakan laba ditahan 

terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menggunakan 

utang.  

Pengertian laba usaha menurut Harahap (2001 : 267) yang 

diamksud laba adalah perbedaan antara realisasi penghasilan 

yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu 

dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendaptakn 

pengasilan ini.seadangkan pengertian laba menurut Suwardjono 

(2008 : 464) laba dimaknai sebgaia imbalan atas upaya 

perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba 

merupakan kelebihan pendapatan atas biaya (biaya total yang 

melekat kegiatan produksi dan penyerahan barang dan jasa). 

Berdasarkan pengertian diatas dapat di uraikan 

kesimpulan bahwa laba adalah sebagian atau seluruh 

pendapatan (revenue) dan beban (expense) yang terjadi dalam 

suatu periode akuntansi. Laba yaitu sesuatu kelebihan 

pendapatan atau keuntungan yang layak diambil oleh 
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perusahaan tersebut sudah melakukan pengorbanan agar 

kepentingan lain pada jangka waktu. Informasi laba diperlukan 

untuk mengetahui konstribusi produk dalam menutupi biaya non 

produksi. 

b. Jenis-jenis Laba 

Laba adalah  salah satu hal penting dalam sebuah 

perusahaan, laba terdiri atas beberapa jenis yaitu : 

a. Laba kotor, yaitu selisih antara hasil penjualan dengan 

harga pokok penjualan. 

b. Laba opersional, merupakan hasil dari aktivitas-

aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali 

ada perubahan besar dalam perekonomiannya.  

c. Laba sebelum dikurangi pajak atau EBIT (Earning 

Before Tax), adalah operasional ditambah hasil dan 

biaya diluar operasi biasa perusahaan. 

d. Laba setelah pajak atau laba bersih, yaitu laba yang 

telah dikurangi seluruh paja yang ada.  

c.  Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Laba  

Salah satunya yaitu kepemilikan manajerial. Secara 

teoritis, pihak manajemen yang memiliki presentasi yang tinggi 

dalam kepemilikan saham akan bertinda layaknya seseorang 

yang memegang kepentingan dalam perusahaan. Asumsi ini 

sejalan dengan teori berbasisi kontrak (contracting based 

theory) yang menunjukkan bawa manajemen Beberapa faktor 

yang mempengaruhi manajemen laba yakni akan efisien dalam 
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memilih metode akuntansi yang memberikan nilai tambah bagi 

perusahaan (Chrustie dan Zimmerman, 1994). 

d. Konsep Laba  

Ada dua konsep laba dalam memahami manajemen laba. 

Dua konsep tersebut merupakan dua kondisi yang saling 

melengkapi dalam memahami manajemen laba. Manajer 

memilih prosedur akuntansi tertentu dengan alasan yang dapat 

diklasifikasikan menajdi efisien jika manajemen laba 

diperuntukkan untuk kepentingan peribadi manajer 

(Holthausen 1995). Perilaku manajer tersebut dapat 

diejalaskan sebagai berikut : 

a). Manajemen laba dipandang sebagai opportunistic behavior 

pervectiv jika manajer memaksimumkan kepentingannya 

dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak hutang dan 

kos politis. 

b). Manajemen laba dipandang dari sisi effeciency contracting 

perspective bila dalam kontrak kompensasi, perusahaan akan 

mengantisipasi intensif manajer untuk mengelola earnigs  

melalui jumlah kompensasi yang ditawarkan. Lender juga akan 

melakukan hal yang sama dalam memutukan tingkat bunga 

yang diminta. 

10. Hubungan Struktur Modal Dalam Meningkatkan Profitabilitas 

Struktur modal membuktikan bahwa seberapa besar suatu 

perusahaan yang dibiayai oleh butang dan modal sendiri, jadi profitabilitas 
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membuktikan seberapa besar kinerja perusahaan dalam mendapatkan 

keuntungan. Struktur modal perusahaan yang cenderung didominasi oleh 

hutang akan memperbanyak beban bunga yang harus ditanggung 

perusahaan sehingga profit yang diperoleh akan kecil, tetapi pajak yang 

wajib di bayar oleh perusahaan pun kecil, begitupun sebaliknya, struktur 

modal perusahaan yang cenderung didominasi oleh modal sendiri akan 

mengurangi beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan sehingga profit 

yang didapat akan banyak, tetapi pajak yang harus dibayar perusahaan 

harus besar. 

Martono dan Harjito, mengungkapkan bahwa rasio keuntungan 

(profitability ratio) atau rentabilitas adalah rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari 

penggunaan modal.    

B. Tinjauan Empiris 

Beberapa peneliti tentang analisis struktur modal dalam 

meningkatkan profitabilitas perusahaan telah dilakukan dengan variabel 

dan objek yang berbeda-beda. Pembelajaran terhadap penelitian tedahulu 

bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan juga sebagai acuan 

yang menjelaskan pembahasan peneliti. 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu  

No Nama Jurnal/Judul Pendekatan 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Berty Kristina 

Siahaan (2019) 

Analisis 

Pertumbuhan 

Penjualan dan 

Struktur Modal 

Dalam 

Kualitatif 

dan 

Kuantitatif  

Nilai rata-rata 

Pertumbuhan 

penjualan pada 

Perusahaan Sub 

Sektor Kimia yang 



 

26 

 

Meningkatkan 

Profitabilitas 

Pada 

Perusahaan 

Sub Sektor 

Kimia yang 

Terdaftar 

Dalam Bursa 

Efek 

Indonesia. 

Terdaftar di Bursa 

Eek indonesia 

periode 2013-2017 

mengalami fluktuasi 

dan cenderung 

meningkat. Hal ini 

disebabkan oleh 

peningkatan 

penjualan dari tahun 

ke tahun. Nilai rata-

rata Struktur Modal 

pada Perusahaan 

Sub Sektor Kimia 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia penjualan 

periode 2013-2017 

mengalami fluktuasi 

dan cenderung 

menurun. Hal ini 

disebabkan karena 

ekuitas pemegang 

saham lebih besar 

dari kewajiban 

jangka panjang 

perusahaan. 

2. Kristianti, I.P. 

(2018) 

Analisis 

Pengaruh 

Struktur Modal 

terhadap inerja 

Perusahaan. 

Kuantitatif  Struktur modal 

berpengaruh 

signifikann terhadap 

kinerja keuangan 

perusahaan. Pada 

perusahaan 

pembiayaa, 

peningkatan proporsi 

utang memberikan 

pengaruh yang 

menarik terhadap 

kinerja keuangan 

perusahaan. Di satu 

sisi, menambah 

proporsi utang 

menimbulkan 

tambahan beban 
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berupa beban 

bunga, sehingga 

akan mengurangi 

evektifitas aset 

dalam menghasilkan 

laba. Namun, disisi 

lain peningkatan 

utang akan 

memberikan 

pengaruh positif 

terhadap laba. 

3. Arshandy, dkk 

(2018) 

 

 

Pengaruh 

Manajemen 

Aset Dan 

Struktur Modal 

Terhadap 

Profitabilitas 

Pada 

perusahaan 

sub Sektor 

Keramik, 

Porselan dan 

kaca yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia. 

Analisis  

 

 

 

 

 

 

Kuantitatif 

dan 

kuantitatif 

Nilai rata-rata FATO 

(fix assets ternover 

ratio)  Pada 

Perusahaan Sub 

Sektor Keramik, 

Porselan dan Kaca 

yang Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia tahun 

2012-2016 sebesar 

1,63. 

Nilai rata-rata Lt 

DER(long-term debt 

to equity ratio) Pada 

Perusahaan Sub 

Sektor Keramik, 

Porselan dan Kaca 

yang Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia tahun 

2012-2016 sebesar 

0,79. 

 

4. 

Yuliani, Y.Y. 

(2017) 

Struktur Modal 

Perusahaan 

Industri 

Makanan dan 

Minuman di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Porselan dan 

kaca yang 

Terdaftar di 

Kualitatif  Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

struktur modal pada 

industri makanan 

dan minuman di BEI 

maka dapat 

diperoleh 

kesimpulan CR, 

struktur aktiva dan 

ROA berpengaruh 
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Bursa Efek 

Indonesia.  

signifikan terhadap 

DER sedangkan 

pertumbuhan 

perusahaan dan 

PER tidak signifikan. 

Pengujian secara 

bersama-sama 

dapat disimpulkan 

bahwa model yang 

digunakan adalah 

layak untuk 

memprediksi DER. 

5. Sawitri, dkk  

(2017)  

Pengaruh 

kinerja 

keuangan, 

ukuran 

perusahaan 

dan struktur 

kepemilikan 

terhadap 

profitabilitas 

(studi empiris 

pada 

perusahaan 

property dan 

real estate 

yang terdaftar 

di bursa efek 

indonesia 

(bei). 

Kuantitatif  Berdasarkan uji 

statistik deskriptif 

dapat dilihat bahwa 

variabel likuiditas 

memiliki nilai 

minimum 18,985. 

Nilai rata-ratanya 

sebesar 0, 241 

sedangkan standar 

deviasinya sebesar 

2, 230637. Variabel 

solvabilitas memiliki 

nilai maksimum 

0.73902 dan nilai 

maksimum 2.849.  

 

 

C. Kerangka Pikir 

Fungsi utama pendanaan dalam mencapai laba yang baik maka 

perlu agar melakukan analisis struktur modal yang baik pada perusahaan 

tersebut dan  berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan dari 

penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mencoba 

membuat kerangka pikir menyangkut bagaimana strukur modal dalam 
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meningkatkan profitabilitas yang digambarkan dalam kerangka pikir yaitu 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konsep 

 

Analisis Struktur Modal 

 

Analisis Profitabilitas 

 

PT. Suryamas Dutamakmur 

Laporan Keuangan  
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II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif 

yang berarti sebagai langkah-langkah pemecah masalah yang di amati 

yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan kondisi subjek dan objek 

penelitian (seseorang,industri,masyarakat dan lain-lain) pada kondisi 

sekarang berdasarkan fakta yang ada atau bagaiaman adanya, Ajat 

Rukajat (2018). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Tempat : Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas Muhammadiyah 

Makassar 

Waktu  : Dikeluarkan sejak tanggal dikeluarkan izin penelitian  dalam 

kurang waktu dua bulan dimulai bulan Maret sampai April 

tahun 2022 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Profit dan gambaran umum perusahaan yang meliputi kode      

perusahaan, tanggal, pendirian, tanggal listing, alamat, susunan 

pengurus, pemegang saham, kegiatan perusahaan. 

2. Neraca dan Laporan Laba Rugi dari tahun 2017-2020. 

D. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Sugiyono (2014), polulasi yaitu wilayah generalisasi yang 

menyangkut objek dan subjek yang dimiliki kualitas dan karakteristik 

yang tertentu jadi peneliti menerapkan kemudian dipahami dan 
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selanjutnya bisa di ambil kesimpulan, populasi yang dipakai dalam 

penelitian ini yaitu laporan keuangan PT. Suryamas Dutamakmur. 

2. Sampel  

Sugiyono (2014) sampel merupakan sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode penggunaan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

berupa neraca dan laba rugi PT. Suryamas Dutamakmur 2017-2020. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu 

menggunakan teknik kearsipan dengam menghimpun data yang sudah 

ada atau yang sudah didokumentasikan dalam bentuk laporan yang dibuat 

secara berkala PT. Suryamas Dutamakmur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2017-2020 yang dipublikasikan oleh Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD) dan IDX Statistic melalui Galery Bursa 

Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Makassar dan situs resmi 

Bursa Efek Indonesia.  

F. Defenisi Operasional Penelitian 

Operasional veriabel penelitian mengemukakan jenis vaiabel serta 

gambaran yang berasal dari variabel yang diteliti berupa nama variabel, 

sub variabel, indikator variabel, dan skala pengukuran yang dipakai 

peneliti. 

Dalam penelitian ini ada dua variabel yang digunakan yaitu variabel 

independen dan variabel depanden. 
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Menurut, Sugiono (2017) berpendapat bahwa variabel adalah semua 

yang menyangkut apa saja yang ditetapkan dari peneliti agar dapat 

dipelajari sehingga bisa diperoleh informasi tentang masalah tersebut 

kemudian diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini ada dua variabel yang 

dipakai yaitu variabel dependen dan independen, berikut penjelasannya : 

1. Variabel Independen  

Menurut Sugiyono (2017). Menjelaskan variabel independen 

yaitu variabel yang berpengaruh atau menjadi akibat perubahan atau 

munculnya variabel independen yaitu struktur Struktur Modal (X). 

Struktur modal dijelaskan sebagai perbandingan antara hutang jangka 

panjang adalah hutang yang berasal dari modal eksternal atau modal 

pinjaman yang dilakukan oleh PT. Suryamas Dutamakmur, serta 

modal saham dimana modal saham yaitu modal awal atau modal dari 

dalam.  

2. Variabel Dependen  

Menurut Sugiyono (2017) variabel dependen yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi sebab akibat adanya variabel 

independen, variabel dependen yang dibahas dalam penelitian ini 

yaitu Profitabilitas (Y), profitabilitas dijelaskan sebagai keuntungan 

yang didapat dari kegiatan penjualan barang dan jasa sehingga dapat 

memberi profit atau keuntungan bagi PT. Suryamas Dutamakmur.  

G. Teknik Analisis Data  

1. Teknik Analisis Struktur Modal 

a. Debt to total Asset Ratio/Debt Ratio 
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Debt to asset ratio, yaitu agar mengukur perbandingan 

antara total hutang dengan total aset. Dengan makna lain rasio ini 

dipakai agar mengukur seberapa asset perusahaaan yang di 

biayai dari hutang atau seberapa besar hutang perusahaan yang 

dapat berpengaruh terhadap pembiayaan asset. Rumus yang 

dipakai untuk mecari DAR (Kasmir dalam Nur Jayati, 2015 : 52) 

yaitu sebagai berikut : 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
x 100 

b.  Debt to Equity Ratio (DER)  

Struktur modal dapat diukur dari rasio perbandingan antara total 

hutang terhadap ekuitas yang biasa diukur melalui rasio debt to 

equity ratio (DER). Dalam perhitungannya DER dihitung dengan 

cara hutang dibagi dengan modal sendiri, artinya jika hutang 

perusahaan lebih tinggi daripada modal sendirinya besarnya rasio 

DER berada diatas satu, sehingga dana yang digunakan untuk 

aktivitas operasional perusahaan lebih banyak dari unsur hutang 

daripada modal sendiri (equity). Rumus yang dipakai untuk mecari 

DER : 

Debt to Equity Ratio  =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
x 100 

c. Long Term Debt to Equity Ratio  

Long Term Debt to Equity Ratio yaitu hutang dan equitas di 

dalam pendanaan perusahaan yang menunjukkan keahlian modal 

sendiri perusahaan agar memenuhi keseluruhan kewajibannya. 

Artinya semakin tinggi rasio berarti semakin banyak jumlah dana 
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yang berasal dari luar perusahaan yang wajib di jamin dengan 

modal sendiri. Adapun rumus yang dapat digunakan untuk 

mecarai DER yaitu, perbandingan antara utang dengan total 

ekuitas, Darsono dalam Irawan (2015).  

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 =
𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 x 100 

2. Teknik Analisis Profitabilitas 

a. Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) disebut juga rasio kekuatan laba 

(earning laba ratio),  menjelaskan bagaimana perusahaan didalam 

menghasilkan laba dari hasil dari sumber daya (asset) yang ada. 

Yaitu dengan memakai rasio ini maka kita bisa melihat apakah 

perusahaan bisa efisien ataukah tidak dalam memanfaatkan 

assetnya dalam kegiatan operasional perusahaan. Adapun rumus 

yang digunakan adalah : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑠 (𝐸𝐴𝑇)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 x 100 

b. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) yaitu rasio yang dipakai untuk 

megukur keahlian dari modal sendiri agar menghasilkan 

keuntungan untuk seluruh pemegang saham, baik itu saham yang 

biasa maupun saham yang preferen. Rasio ini adalah ukuran 

profitabilitas dari sudut pandang investor, dimana rasio tidak 

memperhitungkan deviden maupun capital gains untuk investor. 

Pada dasarnya Return On Equity (ROE) menunjukkan seberapa 

banyak jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana 
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yang tertanam dalam total equitas. Adapun rumus yang digunakan 

adalah : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 x 100 
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III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran umum objek penelitian 

1. Deskriptif Perusahaan  

Suryamas Dutamakmur Tbk (SMSM) didirikan 21 September 

1989 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1989. Kantor 

pusat SMDM berloasi disudirman Plaza Business Complex, Plaza 

Marein Lt. 16, Jalan Jenderal Sudirman av. 76-78, Jakarta 12910 – 

Indonesia.  

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham 

Suryamas Dutamakmur Tbk, yaitu: Top Global Limited (72,96%), Far 

East Holding Ltd. (16,04%) dan Martos Investment Inc. (7,62%). 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup 

kegiatan SMDM meliputi bidang perdagangan umum, real estate dan 

bangunan pada umumnya, antara lain developer, pemborong, 

perencanaan, penyelenggara pelaksana pembuatan gedung, rumah, 

jalan, jembatan, landasan dan instalatif. SMDM berusaha di bidang 

real estat berupa penjualan tanah serta tanah dan rumah tinggal, 

pengoperasian lapangan golf, country club, vila dan fasilitas resort 

lainnya di daerah Rancamaya, Bogor, Jawa Barat. 

Perumahan Perusahaan adalah lingkungan yang penuh 

dengan pepohonan, sejuk dan asli dilengkapi dengan lapangan golf, 

country club, area komersil, fasilitas sosial dan rekreasi lainnya. 
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Lapangan golf dengan 18 hole dan club house di Rancamaya, 

Bogor, yang khusus kepada para member merupakan kelas lapangan 

golf yang terbaik saat ii dengan keunikan dan kepuasan tersendiri bagi 

para pemainnya. Begitu juga dalam mengelola lingkungan,keamanan 

dan utilitas kepada para penghuninya oleh Estat Manajemen. 

Strategi Perusahaan difokuskan pada pengembangan proyek 

perumahan jangka panjang agar memberikan arus pendapatan yang 

berkesinambungan. Strategi ini tercermin dari portofolio proyek 

Perusahaan yang berada ditiga lokasi yang strategis. 

Cluster terakhir perusahan adalah cluster Istana Bunga 

berarsitektur Bali Modern di Bogor, untuk tahap pertama seluas 2,8 ha 

sejumlah 64 unit dengan 3 tipe rumah yaitu Tirta Gosa, Tirta Ayun dan 

Tirta Gangga. Tahap kedua seluas 2,6 ha sejumlah 68 unit dengan 4 

tipe rumah yaitu Kalyani, Ambar, Amerta dan Akasa. Cluster Istana 

Bunga telah dilengkapi fasilitas community center seperti tempat 

bermain anak-anak, kolam renang dan ruang kebugaran. Bagi 

penghuni Istana Bunga juga dapat menggunakan fasilitas di 

Perumahan Rancamaya diluar cluster Is tana Bunga dengan mengituki 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. 

Proyek perumahan dibawah pengelolaan anak perusahaan 

adalah “Mahoganey Residence” berarsitektur minimalis di Cibubur 

seluas 11 ha yang terdiri dari 311 unit yang memiliki akses yang sangat 

baik ke jalan tol Jagorawi dan lebih kurang 700m. Perumahan ini juga 

dilengkapi dengan fasilitas community center seperti kolam renang, 

gedung serba guna, ruang kebugaran serta ruang bermain anak-anak. 
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Sampai dengan tahun 2008 telah dilakukan serah terima 290 unit 

tanah dan/atau bangunan sesuai dengan komitmen kami kepada 

pembeli. 

Pada tahun 2008, telah dikembangkan Perumahan didaerah 

Cileungsi seluas 1.050 ha dibawah pengelolaan anak perusahaan 

yaitu “Harvest City” tempatnya didepan Taman Buah Mekarsari. 

Harvest City adalah hasil kerjasama dengan pihak ketiga dengan 

kepemilikan masing-masing sebesar 50% untuk tahap pertama proyek 

akan dimulai sekitar 150 ha yang mulai dipasarkan pada Desember 

2008 dalam 3 Cluster dengan jumlah keseluruhan 1.379 unit yaitu 

Cluster yang disubsidi Pemerintah antara lain : cluster Bromelia 224 

unit dan cluster Durio 606 unit; serta non subsidi Pemerintah yaitu 

cluster Dianthus 549 unit terdiri dari 3 tipe rumah yaitu Dahlia, Dillenia, 

dan Duranta. Pembangunan proyek ini terutama diperuntukan bagi 

kelas menengah kebawah dan berkembang mengarah kekelas 

menengah sampai menengah atas dengan harga jual yang kompetitif 

sehingga akan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tersebut. 

 

 

 

 

 

 

VISI 
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Menjadi salah satu dari lima developer dan operator bereputasi di 

Indonesia. 

MISI 

Dengan team yang profesional dan berwawasan jangka panjang 

kami menghasilkan hunian, golf couse dan fasilitas penduduknya yang 

berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. 

                                       

SUMBER DAYA MANUSIA 

Perusahaan menyadari bahwa kualitas dan kompetensi dari sumber 

daya manusia (SDM) yang dimiliki sangat penting untuk mendukung 

perusahaan dalam mencapai visinya. Pencapaian prestasi perusahaan 

tidak lepas dari dukungan SDM yang memiliki pengalaman, keahlian dan 

dedikasi tinggi. 

Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas 

manajemen SDM yang diterapkan. Kegiatan yang dilakukan difokuskan 

pada pengembangan kerjasama dan iklim kerja yang produktif, serta 

penyempurnaan sistem dan prosedur di manajemen SDM. 

Dalam rangka pengembangan lingkungan kerja yang produktif 

berlandaskan kerjasama yang erat dengan melakukan program sosialisasi 

budaya dan nilai perusahaan bagi para manajer dan staf. Disamping itu, 

perusahaaan juga menyelenggarakan program pelatihan rutin guna 

meningkatkan secara terus menerus kemampuan memanagerial dan 

keahlian teknis seluruh karyawan yang dilakukan oleh bagian pelatihan dan 

pengembangan internal selain mengirim karyawan dengan mengikuti 

seminar-seminar diluar perusahaan. Setahun sekali dilakukan Evaluasi 
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Kinerja pada tingkat individu hingga manajemen , berdasarkan peraturan 

perusahaan yang berlaku. 

2. Deskripsi Data  

Penelitian Hasil penelitian dan pembahasan merupakan tentang 

hasil yang diperoleh dalam penelitian yang terdiri dari variabel penelitian. 

Dalam penelitian ini juga termasuk data atau keterangan terkait dnegan 

laporan keuangan perusahaan yang diteliti oleh penulis. Data yang yang 

diperoleh merupakan data kondisi keuangan PT. Suryamas Dutamakmur 

dalam bentuk posisi keuangan dan laporan laba/rugi. Sesuai dengan 

permasalahan dan perumusan yang yang telah dikemukakan, maka teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang mengacu pada 

gambaran kondisi perusahaan. Berikut akan diuraikan analisa terhadap 

kondisi struktur modal perusahaan serta tingkat profitabilitas yang 

diperoleh dari tahun 2017-2020.  

3. Analisis Data Penelitian  

a. Menganalisis Struktur Modal Perusahaan  

Struktur modal merupakan perimbangan antara penggunaan 

antara modal pinjaman yang terdiri dari hutang jangka pendek yang 

bersifat permanen, hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang 

terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Struktur modal yang 

digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan diharapkan dapat 

memberikan keuntungan atau pengembalian yang diinginkan yang 

nantinya akan dibagikan kepada para pemegang saham ataupun 
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dipergunakan kembali untuk mendukung kegiatan operasional 

selanjutnya. Struktur modal dapat dianalisis menggunakan rasio 

leverage seperti Debt to Equity Ratio (DER), Debt to Asset Ratio 

(DAR), Long Term to Equity Ratio (LDER). 

1). Debt to Asset Ratio/ Debt Rasio  

Untuk melihat struktur modal yang digunakan oleh 

perusahaan dapat menggunakan Debt to Asset Ratio, yaitu rasio 

yang digunakan untuk mengukur seberapa besar penggunaan 

hutang yang digunakan oleh perusahaan terhadap modal yang di 

miliki. Adapun total utang dan total asset dapat diliahat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.1 Debt to Asset Ratio 

Tahun Total Hutang Total Asset DAR (%) 

2017 643.807.607.857 3.141.680.323.403 20.4 % 

2018 606.128.820.887 3.158.642.365.060 19.1 % 

2019 589.477.689.864 3.213.173.105.916 18.3 % 

2020 553.905.302.046 3.201.910.904.021 17.2 % 

Sumber : Data Diolah 2022 

Dari table Debt to Asset Ratio di atas dapat di uraikan hasilnya sebagai 

berikut : 

𝐷𝐴𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
x 100 
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𝐷𝐴𝑅 2017 =
643.807.607.857 

3.141.680.323.403
x 100 = 20,4 % 

𝐷𝐴𝑅 2018 =
606.128.820.887 

3.158.642.365.060
x 100 = 19,1 % 

𝐷𝐴𝑅 2019 =
589.477.689.864

3.213.173.105.916
x 100 = 18,3 % 

𝐷𝐴𝑅 2020 =
553.905.302.046

3.201.910.904.021
x 100 = 17,2 % 

Dari data tabel 4.1 diatas, maka dapat diketahui seberapa 

besar hutang sebagai struktur modal dalam membiayai asset yang 

dimiliki oleh PT. Suryamas Dutamakmur pada tahun 2017-2018 

mengalami penurunan dari 20,4, 36 % menjadi 19,1 %, ditahun 2018-

2019 mengalami penurunan dari 19,1 % menjadi 18,3 % dan ditahun 

2019-2020 mengalami penurunan dari 18,3 % menjadi 17,2 %. 

Debt Ratio yang tinggi menandakan perusahan menggunakan 

hutang untuk mendanai asetnya. Semakin rendah Debt Ratio maka 

semakin kecil tingkat hutang yang digunakan perusahaan dan 

kemampuan untuk membayar hutang semakin tinggi, begitu juga 

sebaliknya apabila semakin tinggi Debt Ratio maka semakin semakin 

besar tingkat hutang yang digunakan perusahaan dan kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban semakin kecil. 

2). Debt to Equity Ratio (DER)  

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan perbandingan 

antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan 
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dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk 

memenuhi seluruh kewajibannya. Artinya semakin tinggi rasio ini 

berarti semakin tinggi jumlah dana yang berasal dari luar 

perusahaan yang harus dijamin dengan modal sendiri. Adapun 

rumus perhitungannya sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Debt to Equity Ratio (DER) 

Tahun Total Hutang Modal Sendiri  DER (%) 

2017 643.807.607.857 2.497.872.652. 546 25,7 % 

2018 606.128.820.887 2.552.513.564.173 23,7 % 

2019 589.477.689.864 2.623.695.416.052 22,4 % 

2020 553.905.302.046 2.648.005.601.975 20,9 % 

Sumber : Data Diolah 2022 

Dari table Debt to Equity Ratio (DER) di atas dapat di uraikan hasilnya 

sebagai berikut : 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
x 100 

𝐷𝐸𝑅 2017 =
 643.807.607.857

2.497.872.652. 546
x 100 = 25,7  % 

𝐷𝐸𝑅 2018 =
606.128.820.887 

2.552.513.564.173
x 100 = 23,7 % 

𝐷𝐸𝑅 2019 =
589.477.689.864

2.623.695.416.052
x 100 = 22,4 % 

𝐷𝐸𝑅 2020 =
553.905.302.046

2.648.005.601.975
x 100 = 20,9 % 
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  Dari tabel 4.2 diatas, maka dapat diketahui seberapa besar 

penggunaan hutang dalam kompos isi struktur modal yang 

digunakan oleh PT. Suryamas Dutamakmur pada tahun 2017 – 2018 

mengalami penurunan dari 25,7  % menjadi 23,7 % sedangkan 

ditahun 2019 mengalami penurunan menjadi 22,4 %% dan kembali 

mengalami penurunan ditahun 2020 menjadi 20,9 %. 

Semakin tinggi tingkat Debt to Equity Ratio (DER), berarti 

komposisi hutang juga semakin tinggi, sehingga akan berakibat pada 

semakin rendahnya kemampuan perusahaan untuk membayarkan 

Divident Payout Ratio (DPR) kepada pemegang saham, sehingga 

rasio pembayaran deviden semakin rendah. 

3).  Longterm Debt to Equity Ratio (LDER)  

Longterm debt to Equity Ratio (LDER) atau rasio hutang 

jangka panjang terhadap modal merupakan rasio yang 

digunakan perusahaan untuk mengukur proporsi hutang jangka 

panjang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui 

perbandingan besarnya jumlah dana yang disediakan oleh 

kreditur jangka panjang dengan jumlah dana yang berasal dari 

pemilik perusahaan.  

Tabel 4.3 Longterm debt to Equity Ratio (LDER) 

Tahun Modal Sendiri Total Utang Jangka 

Panjang 

LDER (%) 

2017 2.497.872.652. 546 113.893.627.627 219,3 % 
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2018 2.552.513.564.173 217.899.448.167 117,1 % 

2019 2.623.695.416.052 146.846.969.404 178,6 % 

2020 2.648.005.601.975 186.947.485.077 141,6 % 

Sumber : Data Diolah 2022 

Dari tabel Long Term Debt to Equity Rasio di atas dapat di uraikan 

hasilnya sebagai berikut : 

𝐿𝐷𝐸𝑅 =
𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
x 100 

𝐿𝐷𝐸𝑅 2017 =
 2.497.872.652. 546

113.893.627.627
x 100 = 219,3 % 

𝐿𝐷𝐸𝑅 2018 =
2.552.513.564.173 

217.899.448.167
x 100 = 117,1 % 

𝐿𝐷𝐸𝑅 2019 =
2.623.695.416.052

146.846.969.404
x 100 = 178,6 % 

𝐿𝐷𝐸𝑅 2020 =
2.648.005.601.975

186.947.485.077
x 100 = 141,6 % 

Dari tabel 4.3 diatas, maka dapat diketahui seberapa besar 

hutang jangka panjang dalam komposisi struktur modal yang 

digunakan oleh PT. Suryamas Dutamakmur pada tahun 2017-2018 

mengalami penurunan dari 219,3 % menjadi 171,1 %, ditahun 

2018-2019 mengalami peningkatan dari 171,1 %, menjadi 

178,6 % dan ditahun 2019-2020 mengalami penurunan dari 

178,6 %% menjadi 141,6 %. 
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Nilai nilai Long Term Debt to Equity Ratio yang paling tinggi 

mengindikasikan suatu perusahaan menggunakan hutang jangka 

panjang untuk mendanai modalnya. 

B. Menganalisis Rasio Profitabilitas Perusahaan  

Profitabilitas merupakan akhir hasil bersih dari berbagai kebijakan 

dana keputusan manajemen. Profitabilitas juga sebagai alat analisa 

keuangan untuk mengukur efisiensi perputaran modal kerja perusahaan 

didalam memperoleh laba atau kebijaksanaan manajemen yang telah 

dilaksanakan dengan cara memba ndingkan laba yang telah diperoleh 

dengan struktur modal yang digunakan dinyatakan dalam persenatase. 

Profitabilitas mengukur efektivitas manajemen serta keseluruhan 

sebagaimana ditunjukkan dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan 

dan investasi. Indikator yang digunakan untuk menganalisis rasio 

profitabilitas dalam penelitian ini adalah Return On Equity (ROE) dan 

Return On Asset (ROA). 

a. Return On Asset (ROA)  

Return On Asset (ROA) disebut juga rasio kekuatan laba 

(earning laba ratio), menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dari sumber daya (asset) yang tersedia. 

Dengan menggunakan rasio ini maka maka kita dapat melihat 

apakah perusahaan sudah efesien atau tidak dalam 

memanfaatkan assetnya dalam kegiatan operasional perusahaan. 

Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungannya adalah 

sebagai berikut :  
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Tabel 4.4 Analisis Return On Asset (ROA) 

Tahun Earning After Tax Total Asset  ROA (%) 

2017 2.396.376.110 3.141.680.323.403 131,1 % 

2018 512.951.492  3.158.642.365.060 615,7 % 

2019 2.186.436.156 3.213.173.105.916 146,9 % 

2020 6.167.839.371 3.201.910.904.021 519,1 % 

Sumber : Data Diolah 2022 

Dari table Analisis Return On Asset di atas dapat di uraikan hasilnya 

sebagai berikut : 

Rumus untuk mencari Return On Asset adalah sebagai berikut:  

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐴𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑠𝑒𝑡
x 100 

𝑅𝑂𝐴 2017 =
 2.396.376.110

3.141.680.323.403
x 100 = 131,1 % 

𝑅𝑂𝐴 2018 =
512.951.492 

3.158.642.365.060
x 100 = 615,7 % 

𝑅𝑂𝐴 2019 =
2.186.436.156

3.213.173.105.916
x 100 = 146,9 % 

𝑅𝑂𝐴 2020 =
6.167.839.371

3.201.910.904.021
x 100 = 519,1 % 

Dari data Tabel 4.4 diatas, maka dapat dilihat bahwa Return on 

Asset (ROA) pada PT. Suryamas Dutamakmur pada tahun 2017 

sebesar 131,1 %, tahun sebesar 615,7 % 2018 tahun 2019 sebesar 

146,9 %, tahun 2020 sebesar 519,1 %. Artinya ROA yang paling 
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tinggi diperoleh pada tahun 2018 yaitu sebesar 615,7 % dan ROE 

yang paling rendah diperoleh pada tahun 2017 yaitu sebesar 

131,1 % 

 

b. Return On Equity ( ROE)  

Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang akan 

menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam 

perusahaan. Adapun ROE pada PT. Suryamas Dutamakmur dapat 

di lihat pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.5. Analisis Return On Equity (ROE) 

Tahun Laba Sebelum 

Bunga Pajak 

MODAL ROE (%) 

2017 18.948.393.835 2.497.872.652.546 131,8 % 

2018 85.390.121.403 2.552.513.564.173 298,9 % 

2019 73.331.309.607 2.623.695.416.053 357,7 % 

2020 18.502.546.881 2.648.005.601.975 143,1 % 

Sumber : Data Diolah 2022 

Dari tabel Analisis Return On Equity di atas dapat di uraikan hasilnya 

sebagai berikut : 

Rumus mencari Return On Equity adalah sebagai berikut : 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
x 100 
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𝑅𝑂𝐸 2017 =
 18.948.393.835

2.497.872.652.546
x 100 = 131,8 % 

 𝑅𝑂𝐸 2018 =
85.390.121.403 

2.552.513.564.173
x 100 = 298,9  % 

𝑅𝑂𝐸 2019 =
73.331.309.607

2.623.695.416.053
x 100 = 357,7 % 

𝑅𝑂𝐸 2020 =
18.502.546.881

2.648.005.601.975
x 100 = 143,1 % 

Dari data Tabel 4.6 diatas, maka dapat dilihat bahwa Return 

on Equity (ROE) pada PT. Suryamas Dutamkmur pada tahun 2017 

sebesar 131,8 % tahun 2018 sebesar 298,9 % tahun 2019 sebesar 

357,7 % dan tahun 2020 sebesar 143,1 %. Artinya ROE yang paling 

tinggi diperoleh pada tahun 2019 yaitu sebesar 357,7 % dan ROE 

yang paling rendah diperoleh pada tahun 2018 yaitu sebesar 131,8 

%. 

Penurunan ROE disebabkan karena menurunnya laba 

bersih pada setiap elemen-elemen, seperti penjualan dan 

meningkatnya biaya-biaya operasional. Biaya-biaya tersebut 

mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kegiatan 

operasional perusahaan sebagai dasar untuk memperoleh struktur 

aktiva yang maksimal bagi perusahaan. 

C. Pembahasan 

Dalam menganalisa laporan keuangan perusahaan penulis 

mencoba menganalisa hasil perhitungan struktur modal dan rasio 

profitabilitas perusahaan, dimana sttuktur modal dan rasio profitabilitas 
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tersebut akan dapat memberikan atau menjelaskan gambaran kepada 

penganalisa tentang efisien atau tidak efisiennya perusahaan dalam 

menggunakan pendanaannya untuk memproleh pendapatan dan laba 

sesuai yang diharapkan, kemudian memberikan gambaran tentang 

bagaimana struktur modal perusahaan dalam meningkatkan laba 

perusahaan. 

1. Analisis Struktur Modal dalam Meningkatkan Profitabilitas  

 

Bagi setiap perusahaan, keputusan dalam pemilihan sumber dana 

merupakan hal penting sebab hal tersebut akan mempengaruhi 

keuangan perusahaan, yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Struktur modal merupakan kombinasi utang dan ekuitas 

dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaan. Kombinasi yang 

tepat antara hutang dan ekuitas diharapkan dapat meningkatkan 

profitabilitas. 

Keputusan sumber-sumber dana yang dipakai untuk memperkuat 

struktur modal suatu perusahaan tidak dapat dilihat sebagai keputusan 

yang sederhana namun memiliki dampak terhadap apa yang akan terjadi 

dimasa yang akan datang. Strktur modal dapat dianalisis dengan 

menggunakan rasio leverage, yang dalam oenelitian ini menggunakan 

Debt to Equity Ratio (DER), Debt to Asset Ratio (DAR), Long Term Debt 

to Equity Ratio (LDER), Dimana DER merupakan perbandingan total 

hutang dengan total modal, DAR merupakan perbandingan total hutang 
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dnegan total asset dan LDER merupakan perbandingan antara total 

hutang jangka panjang dengan total modal. 

Profitabilitas merupakan hasil akhir bersih dari berbagai 

kebijakan dana keputusan manajemen. Profitabilitas juga sebagai alat 

analisa keuangan untuk mengukur efisiensi perputaran modal kerja 

perusahaan didalam memperoleh laba atau kebijaksanaan manajemen 

yang telah dilaksanakan dengan cara membandingkan laba yang telah 

diperoleh dengan struktur modal yang digunakan dinyatakan dalam 

persentase. Profitabilitas mengukur efektivitas manajemen serta 

keseluruhan sebagaimana ditunjukkan dari keuntungan yang diperoleh 

dari penjualan dan inevestasi. Indikator yang digunakan dalam 

menganalisis rasio profitabilitas dalam penelitian ini adalah Return on 

Equity (ROE) dan Return on Asset (ROA). Dimana ROE digunakan untuk 

melihat kemampuan modal sendiri dalam menghasilkan keuntungan 

sedangkan ROA digunakan untuk melihat kemampuan modal yang 

diinvestasikan kedalam keseluruhan asset dalam menghasilkan 

keuntungan. 

Berikut adalah tabel rekapitulasi struktur modal perusahaan dalam 

meningkatkan laba pada PT. Suryamas Dutamakmur pada tabel berikut :   

Tabel 4.6. Struktur Modal Dalam Meningkatkan Profitabilitas 

Keterangan 2017 2018 2019 2020 

STRUKTUR MODAL 
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Debt to Asset Ratio (DAR) 20,4 % 19,4 % 19,1 % 17,2 % 

Debt to Equity Ratio(DER) 25,7 % 23,7 % 22,4 % 20,9 % 

 Long Term Debt to Equity 

Ratio (LDER) 

219,3 % 117,1 % 178,6 % 141 % 

PROFITABILITAS 

Return On Asset (ROA) 131, 1 % 615,7 % 146,9 % 519,1 % 

Return On Equity (ROE) 131 ,8 % 298,9 % 357,7 % 143,1 %  

Sumber : Data Diolah 2022 

Tabel 4.6 diatas, menunjukkan bahwa struktur modal pada PT. 

Suryamas Dutamakmur relative tidak stabil yang dapat dilihat dari 

tingkat DAR, DER dan LDER pada tabel 4.6 yang mengalami naik 

turun pada setiap tahunnya. Dengan struktur modal yang paling 

banyak menggunakan hutang dalam komposisi struktur modalnya 

adalah pada tahun 2020, yaitu dengan nilai DAR sebesar 20,4 %, DER 

sebesar 25,7 % dan LDER sebesar 219,3 % hanya menghasilkan ROA 

sebesar 131,1 % dan ROE sebesar 131,8 %. Sedangkan tingkat 

profitabilitas yang paling tinggi yang dihasilkan perusahaan dalam 

empat tahun terkahir adalah pada tahun 2018, yaitu nilai ROA sebesar 

615,7 % dan nilai ROE sebesar 298,9 % yang pada tahun tersebut 

menggunakan struktur modal dengan nilai DAR sebesar 19,4 %% , 

DER sebesar 23,7 %, dan LDER sebesar 117,1 %. 
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Pada tabel 4.6 diatas, dapat dilihat bahwa struktur modal yang 

digunakan PT. Suryamas Dutamakmur cenderung tidak stabil. Dalam 

teori packing order yang dikemukakan oleh Myers yang menyebutkan 

bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang lebih 

tinggi justru mempunyai tingkat hutang yang lebih kecil, hal ini sesuai 

dengan konsep packing order theory dimana perusahaan yang 

memiliki dana internal yang cukup tidak akan menerbitkan hutang, 

sehingga tingkat hutang kecil. Sehingga jika diambil dari pernyataan 

dari teori yang dikemukakan Myers dapat diambil kesimpulan dari tabel 

4.8 diatas bahwa perusahaan masih belum mampu menghasilkan laba 

yang optimal yang dilihat dari nilai perbandingan antara ekuitas 

dengan hutang yang nilainya cenderung sama dan tidak berbeda jauh. 

Selain itu Margaretha yang mengatakan bahwa “kebijakan 

struktur modal merupakan trade off antara risk dan return apabila hutang 

meningkat maka risk meningkat sehingga return pun meningkat”. Dan 

juga pendapat dari Halim yang mengatakan “penggunaan hutang akan 

meningkatkan resiko yang ditanggung oleh pemegang saham sehingga 

akan menyebabkan akan terjadinya ekspektasi yang lebih tinggi atas 

return on equity”. Tidak berbeda jauh dengan Musthafa mengatakan 

bahwa struktur modal yang optimum terjadi apabila resiko dan 

pengembalian yang diharapkan seimbang, sehingga harga saham 

dapat dimaksimalkan. Penggunaan hutang tersebut menurut teori diatas 

dapat memberikan ekspektasi yang lebih atas tingkat pengembalian 

yang akan diterima, atau dengan kata lain keputusan dalam 

penggunaan hutang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan 
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perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profitabilitas). Namun 

penggunaan hutang pada PT. Suryamas Dutamakmur ditahun 2017 

justru menyebabkan penurunan profitabilitas yang dihasilkan.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa struktur modal 

yang dimiliki PT. Suryamas Dutamakmur masih belum mampu 

meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan (laba) 

hutang perusahaan yang seharusnya digunakan untuk investasi agar 

meningkatkan laba, namun sebagian besar digunakan untuk membiayai 

kerugian-kerugian yang ditimbulkan anak perusahaan. Penggunaan 

hutang tersebut menimbulkan adanya biaya tetap yang berupa beban 

bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Beban bunga tersebut 

dapat mengurangi laba bersih yang akan diterima dikarenakan manfaat 

yang diperoleh dari penggunaan hutang lebih kecil dari biaya yang 

ditimbulkan.  

2. Penyebab terjadinya perbandingan antara jumlah hutang dan 

ekuitas yang tidak berbeda jauh 

Dalam hal ini ada beberapa penyebab yang membuat jumlah 

antara nilai hutang dan ekuitas tidak teralu jauh diantaranya adalah 

kurangnya nilai ekuitas dalam mendanai usahainya sehingga 

perusahaan harus menambah nilai hutang agar pendanaan 

perusahaan tetap berjalan, selain itu ada kemungkinan bahwa 

perusahaan ingin mengurangi beban pajak sehingga dengan 

menggunakan hutang sebagai pendanaan perusahaan. Seperti yang 

terlihat dalam laporan tahunan perusahaan (Annual Report) bahwa 
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perusahaan menggunakan sistem Pecking order theory dimana dalam 

penggunaan dana jika perusahaan menghasilkan laba yang banyak 

maka perusahaan akan menggunakan sumber pendanaan internal 

yang lebih banyak dari pada penggunaan sumber dana dari eksternal. 

3. Analisis profitabilitas Pada PT. Suryamas Dutamakmur 

Cenderung Mengalami Penurunan 

 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan (laba) dengan memanfaatkan seluruh 

sumber daya yang dimilikinya. Profitabilitas yang meningkat 

menandakan bahwa kinerja perusahaan semakina baik dalam mencari 

keuntungan. Profitabilitas yang menurun menandakan bahwa 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari kegiatan 

normal bisnisnya masih belum optimal. 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian laporan keuangan perusahaan 

maka pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan 

berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dari perhitungan struktur 

modal, analisis pertumbuhan penjualan, analisis modal kerja dan rasio 

profitabilitas dibuat dibab sebelumnya. Adapun kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Struktur modal masih belum dapat meningkatkan profitabilitas pada 

PT. Suryamas Dutamakmur yang terlihat dari struktur modal yang 

tidak stabil menyebabkan profitabilitas cenderung mengalami 

penurunan.  

2. Penyebab antara jumlah nilai hutang dan ekuitas tidak berbeda 

jauh adalah dimana perusahaan kekurangan jika menggunakan 

dana internal dalam mendanai jalannya usaha sehingga 

menggunakan dana eksternal untuk menambah dana, yang 

mengakibatkan jumlah nilai hutang yang besar. 

3. Arikunto (2005) mengemukakan jenis penelitian yang biasanya 

tanpa menggunakan hipotesis antara lain penelitian deskriptif. Jika 

peneliti memang tidak atau belum dapat menentukan dugaan 

jawaban terhadap hasil penelitiannya, maka hipotesis tidak atau 

tidak perlu dibuat, seperti contohnya penelitian eksplorasi yang 

membutuhkan data dan informasi yg banyak dan tidak 

membutuhkan hipotesis sama halnya dengan penelitian deskriptif 
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yang tidak membutuhkan hipotesis tetapi membuat deskripsi dari 

fenomena yg terjadi , Akan tetapi penelitian yg bertujuan untuk 

menjelaskan hubungan antar variabel perlu untuk menggunakan 

hipotesis. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan penulis diatas, 

ada pun saran yang dapat diberikan : 

1. Sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan pemilihan struktur 

modal yang digunakan dan mengurangi atau menghindari 

penggunaan hutang sebagai pemilihan dana, dikarenakan hutang 

dapat menimbulkan resiko kebangkrutan dan memiliki biaya tetap 

berupa bunga. 

2. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan harus mampu 

meningkatkan perputaran asset agar mampu membuat nilai 

semakin profitabilitas meningkat.  
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