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Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,

karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, maka penyuntingan (editing) dan

pencetakan Prosiding yang merupakan kompilasi dari semua makalah Seminar Nasional
ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Prosiding ini merupakan himpunan makalah utama dan makalah paralel. Penyuntingan
terhadap prosiding ini telah diupayakan sebaik mungkin, namun kami menyadari

sepenuhnya bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunannya.

Karena itu, kdtik dan saran sangat kami harapkan guna perbaikan Prosiding ini.

Pada kesempatan ini panitia menyampaikan terima kasih kepada pemalakah utama dan

pemakalah pendamping, serta semua panitia dan pihak lain yang telah membantu dan

mendukung penyelenggaraan seminar ini, hingga diselesaikannya penerbitan prosiding.
Panitia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, dan mereka

yang telah memberikan kontribusi untuk keberhasilan semihar ini. Selanjutnya kami
mengucapkan banyak terimakasih kepada Badan Penerbit UNM yang telah

memfasilitasi dalam penerbitan ISBN.

Semoga penerbitan Prosiding ini bermanfaat bagi kita semua.

Panitia,

Sie Makalah/Prosiding

20.t
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Seminar Nasional ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun

oleh Lembaga Penelitian UNM. Seminar Nasional ini dengan tema "MEMBANGLIN
INDONESIA MELALUI HASIL zuSET" merupakan sarana komunikasi ilmiah yang

bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep ilmiah dalam rangka mengoptimalkan
peran Penelitiansecara Nasional pada Umumnya dan Universitas Negeri Makassar

khususnya dalam Pembangunan Nasional dimasa mendatang.



SAMBUTAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS NBGERI MAKASSAR

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang

Maha Kuasa karena atas Taufiq dan HidayahNya maka Seminar Nasional yang

merupakan rangkaian kegiatan dilaksanakan setiap tahunnya.

Kegiatan seminar Nasional ini diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Universitas

Negeri Makassar pada tanggal 26 Agusfus 2017, yarg mengangkat tema utama

..MEMBANGUN INDONESIA MELALUI HASIL RISET.

Seminar Nasional ini menampilkan para pakar dalam bidang penelitian dasar

dan terapan. Oleh karena itu, seminar ini dapat lahir ide-ide dan pemikiran inovatif yang

cemerlang, dalam usaha mengembangkan dan menggagas paradigma baru tentang

inovasi dan kreasi hasil penelitian. Semoga ide-ide yang telah dibahas dalam seminar ini

terus menerus dikembangkan untuk memantapkan peran strategis penelitian bagi

pembangunan berkelanjutan dan bagi kemajuan bangsa dan Negara. Pada kesempatan

ini saya atas nama Pimpinan Lembaga Penelitian UNM menyampaikan terima kasih dan

penghargaan yang setinggitingginya kepada para nara sumber yang telah hadir dan

menyumbangkan pemikirannya dalam seminar ini. Sayq_juga mengucapkan selamat

kepada peserta yang makalahnya telah dipilih untuk disajikan dalam seminar ini.

Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih

kepada semua panitia yang telah memberikan sumbangan tenaga dan darma baktinya

dalam menyuskseskan seminar ini, khususnya kepada seksi makalah/prosiding yang

telah bekerja keras dalam mereviu makalah dan menyusunnya menjadi buku prosiding,

hingga mengirimnya kepada masing-masing peserta. Saya juga mohon maaf atas segala

kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan ini, kiranya

kegiatan ini memberi makna bagi kita semua. Akhirnya, saya berharap semoga

Prosiding ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan kejuruan dimasa yang akan

datang. Amin!

Wassalam

Ketua Lembaga Penelitian LINM,

Prof. Dr. H. Jufri, M.Pd.
NIP. 1959123 1 198503 1016
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Analisis Hubungan Struktur Modal dengan Rentabilitas Perusahaan

Sitti Hajerah Hasyim
Universitas Negeri Makassar
haj erah.hasyim@yahoo. com

Abstrak - ,4nalisis Hubungan Strulctur Modal dengan Rentabilitas Perusalutan. Fenelitian ini bertujuan untuk ntettjelaskan
hubwtgan stt'uktw' ntodal terhadap rentabilitas. Sedangkan ntetode analisis yang digunakan dalam penelitiou ini odalalt
analisis struktur modal optimal, analisis biaya modal teftimbong, analisis rentabilitas, ttnalisis korelasi linear sederhanq.
Hasil analisis menunjukkan bahwa Berdasarkan perbandingan sttuktur modal perusahaan dengan rentabilitas perusahaan
khusu.snya dalam tahun 2007 sampai tahun 201I nampak bahwa rentabilitas modal .sendiri untuk 3 tahun ntenurtrn yang
disebabkan kat'ena adanya penggwwan modal pinjaman wtuk 5 talun, sedangkart rentabilitcts ekottonri ilrcnut'Lut tuttuk 2

tahun. Hasil analisis korelasi antara struktur modal (DER) dengan rentabilitas penr.sahaon terlihat balnva .struktr.rr modal
nemiliki hubrutgan yang kuat dan posilif npi fidak signifikan terhadap rentabilitas petasahaan

Kata kunci: Struktur Modal dan rettabilitas

Kajian Tetttang

Secara Klinis'

rak Berkelainan'

r Praktisi dalarn

xbakat melalui

arta: Prenada

uatu Pendekatan

emahan. Jakada:

Berbahasa Pada

I (Unnrk Anak)'

xia III' Jakarta:

Ban. Direktorat
mbinaan Tenaga

rer Belajar di TIC

ntar Pemahaman

r Obor lndonesia

an. Bandung:

elajaran: Hakekat,

ian. Bandung:

:l

I. PENDAHULUAN
Suatu kegiatan usaha (bisnis) yang dijalankan oleh suahr

perusahaan, tentulah memiliki beberapa hrjuari yang ingin
dicapai oleh pemilik dan manajemen. Pemilik pemsahaan

menginginkan keuntungan yang optimal atas usaha yang
dijalankannya. Oleh karena itu setiap pemilik
menginginkan modal yang telah ditanamkan dalam
usahanya segera cepat kembali. Di samping itu, pemilik
juga menghaiapkan adanya hasil atas modal yang telah
ditanamkannya sehingga mampu memberikan tambahan
modal dan kemakmuran bagi pernilik dan seluruh
karyawannya.

Struktur modal sangat penting bagi perusahaan karena
mehyangkut kebijakan penggunaan sumber dana yang
paling menguntungkan, di mana dalam mendanai
kebutuhan pendanaan perusahaan dapat menggunakan

sendiri dan modal asing atau utang. Jika
menggunakan utang maka perusahaan akan menanggrurg
biaya tetap yaitu biaya bunga.

Struktur modal merupakan salah satu keputusan
yang berhubungan pencapaian tujuan

perusahaan. Manajer keuangan harus dapat menilai struktur
perusahaan dan memahami hubungannya dengan

hasil atau pengembalian dan nilai yang dicapai oleh
Hal ini sangat penting diperhatikan oleh

karena keputusan struktur modal perusahaan

buruk dapat menimbulkan biaya modal yang tinggi
Perusahaan.

Oleh karena itu perusahaan perlu memperhitungkan
yang mungkin timbul sebagai akibat

hutang perusahaan, sehingga perusahaan
akan mendapatkan kesulitan baik dalam

bunganya maupun pada saat kedit tersebut
dikembalikan. Hal ini akan membawa pengaruh

posisi keuangan perusahaan, khususnya terhadap
perusahaan. Rentabilitas adalah merupakan
perusahaan untuk menghasilkan laba atau
dari seluruh modal yang dimilikinya, besar

kemampuan untuk menghasilkan laba diukur dari
antar laba dengan seluruh modal yang

Hal ini penting diperhatikan oleh pemsahaan
rentabilitas merupakan salah satu ukuran utama

manajemen dalam mengelola penrsahaan

bekerja didalarnnya, baik itu modal sendiri mauptur modal
asing.

Sutrisno (2003:43) mengemukakan bahwa modal adalah

salah satu unsur aktiva yang sangat penting dalanr
perusahaan.

Peranan modal bagi perusahaan sangat penting untuk
memenuhi kebutuhan dana dalam menjalankan
aktivitasnya. Masa perputaran modal yakni sejak kas

ditanamkan pada elemen-elemen modal hingga menjadi kas

lagi, adalah kurang dari satu tahun atau berjangka pendek.
Masa perputaran modal ini menunjukkan tingkat efisiensi
penggunaan modal tersebut. Semakin cepat masa

perputaran modal kerja semakin efisien penggttnaan

modal, dan tentunya investasi pada rnodal semakin kecil.
Oleh karena itu manajer kenangan dituntut mengelola
modal kerja dengan baik sehingga meningkatkan efisiensi
modal. Di samping tingkat efisiensi, manajer keuangan juga

dituntut untuk memperhatikian sumber dana untuk
memenuhi modal tersebut. Manajer keuangan menghadapi
berbagai pilihan sumber dana baik sumber dana berjangka
pendek maupun berjangka panjang. Sun'rber dana berjangka
pendek ditunjukkan oleh hutang lancar pada neraca.

Terminologi modal, menmjukkan modal jangka panjang
pada suatu perusahaan. Modal jangka panjang meliputi
semua komponen di sisi pasiva pada neraca perusahaan

kecuali hutang lancar.
Dewi Astuti (200a:D8) memengemukakan definisi

bahwa : "Modal (capitol) merupakan faktor produksi yang
dibutuhkan dan seperti faktor-faktor produksi lainnya,
faktor modal mempunyai biaya. Biaya tiap komponen
modal disebut biaya kornponen".

Pada umumnya modal suatu perusahaan berasal lebih
dari satu sumber, misalnya modal berasal dari hutang
jangka panjang dan saharn biasa serta laba ditahan. Apabila
sumber modal lebih dari satu sumber, maka perhitungan
biaya modalnya adalah biaya modal rata-rata tertimbang.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kekayaan suanl
perusahaan ifu erat hubungannya dengan strukhlr
modalnya. Dengan menghubungkan elemen-elemen aktiva
disatu pihak dengan elemen-elemen passiva di pihak lain,
akan diperoleh banyak gambaran tentang keadaan finansiil
suatu perusahaan. Elemen-elemen apa yang akan
dihubungkan adalah tergantung kepada aspek finansiil apa
yang ingin diketahui. Dengan membandingkan elemen-

Provtnst

Makassar

Bahasa

Permunan

Sulawesi

menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang

757
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elemen tertetu dari aktiva disatu dengan elemen- Berdasarkan Tabel 1 Yang merupakan hasil perhitungan

elenren tertentu dari passiva di lain pihak, akan daPat rentabilitas modal sendiri dari tahun 2007 - 201I natnPak

diketahui antara lain rentabilitas suatu penrsahaan'Pada bahwa rentabilitas modal sendiri mengalami fluktuasi, salah

satu faktor Yang menyebabkan rentabilitas perusahaan

mer.rgalami flukhrasi karena disebabkau shuktttr modal

optimal mengal arni fluktuasi.

Perbandingan Struktur Modal Pinjaman dengan

suatLl saat tertentu.- - 
Gitosudurmo (2002:2 I 8) berpendapat bahwa rentabilitas

uautJ-- *.rrpuiun kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan laba atau keuntungan dari seluruh modal

yang dimilikinYa.' E"ru, kecilrrya kemampuan untuk menghasilkan laba ini

aupuiJiut* dari perbandingan antal laba. dengan seluruh

.iJof v^ng dimilikinya. Ralio ini juga dapat dinyatakan

t"Uug.i'peibandingan antara laba dengan total kekayaan

vurg"-ailiftinya.- Hat ini disebabkan karena jumlah

[.tlvu"n adalah akan selalu sama dengan jumlah modal

karena dalam hal Neraca maka jumlah debit yaitu kekayaan

atau aktiva akan selalu sama dengan jumlah sisi kedit yaitu

rnodal atau PasivanYa.
Rentabilitas suatu perusahaan menurut Bambang

fuyanto (2001:36) menunjukan perbandingan antara laba

a.ig* 
"f.,ir" 

atau modal yang menghasilkan laba tersebut'

denlan kata lain rentabilitas adalah kemampuan suatu

f.r,irut u.n untuk menghasilkan laba selama ,,periode

tertentu
Berdasarkan fenomena tersebut, adapun yang menjadi

kajian dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan

mengetahui sirta- nrenganalisis hubungan- sh'uktur modal

i..-ffiup rentabilitas Pf. Rajawali JEya Sakti Kontindo di

Makassar.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bertujuan

untuk menganalisa hubungan skuktur modal terhadap

rentabilitas FT. Rajawati Jaya Sakti Kontrindo di Makassar- 
tenis data yang digunalan dalam penelitian ini adalah

data sekunder yuii, jenis data yang di peroleh antara lain

dari literatur, iupotun, buku ataupun sumber dau yang

mempunyai hubiurgan dengan penelitian yang terdiri dari

data'kuuiitutif dan kuantititif. Data dalam penelitian ini

diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen serta

surnber-sumb.i luinryu yang berupa informasi laporan

t.uungun pada PT. 
-naiawati 

Jaya Sat<ti Kontrindo di

Makassar.
Adup,rn metode analisis yang digunakan.unhrk menguji

hipotesa adalah metode Analisis korelasi linier sederhana

uautut ,uutu analisis yang dilakukan unhlk melihat sejauh

mana hubungan struktur modal terhadap rentabilitas

perusahaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Rentabilitas Modal Sendiri- 
Adapun perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel l. Pirhitungan Rentabilitas Modal Sendiri Tahun

Rentabilitas--- 
ii"tiL analisis perbandingan antara struktur modal

pini..un dengau rentabilitas perusahaan yang dapat dilihat

melalui tabel berikut ini :

T abel 2. Perbandingan Struktru Modal (DER)

Tahun 2007 s/d 201 I

Tahun

2008
2009
2010
201 I

DER

29
27,84
24,74
25,'72

7l

29,04
23,52
22,85
16,86

(%)

Rentabilitas
Modal Sendiri

Rentabilitas Ekonomi

l%)

,88
25,39
25,60
18,79
l5

(DER) dengan Rentabilitas Perusahaan
'- enalisiJkorelasi antara struktur modal pinjaman (DER)

dengan rentabilitas penrsahaan bernrjuan untuk mengukru

ffi;;;* antara struktur modal pinjaman (DER) dengan

rentabilitas perusahaan.- - 
g..a"ruit an hasil analisis maka korelasi antara DER

dan rentabilitas modal sendiri dan rentabilitas ekonomi

vang menunjukkan bahwa dilihat dari hubungan antara

ili* 
-;;"i 

pinju."n (DER) dan rentabilitas modal

r.nairi t.trif,ut *.*ititi hubungan yang erat dan positif'

Berdasarkan dari korelaii antara struktur modal

pi"j;;t (DER) dengan rentabilitas modal sendiri terdapat

[ffi;; yurrg krut-dun positif namun tidak. sigrifikan'

;J.*# CIri nasit pengujian 
-antara. 

struktur rnodcl

ili#; (DER) dan t.ntubl[tut ekonomi dapat dikatakan

merniliki hubungan yang kuat dan positif'

2007 s/d tahun 201 I V. KESIMPI]LAN- -n".Jutu.tun 
perbandingan struktur modal perttsahaan

dengan rentabiliias p..ut.huun khususnya dalam tahun

2007 s/d tahun 2011 nampak bahwa rentabilitas modal

sendiri untuk 3 tahun terakhir menurun yang disebabkan

karena adanya penggunaan modal pinjaman untuk 5 tahun

terakhir, Seiangtanientabilias ekonomi menrlrun untuk 2

tahun terakir.

Tahun

2008
2009
2010
20r1

29,04
,? <,

22,8s
I 6,86

EAT Modal Sendiri
(Rp) (RP)

I.9I 150

Rentabilitas
Modal Sendiri

55

590.279.200
102.461.550
s90.247.350
555.247.350

2.509.392.850
3.073.944.050
3.501.884.650
4.t72.039.200

Hasil data (20 I 6)

l3
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--;il perhirungan

20ll narnPak

flukttrasi, salah

as Perusahaan
itruktttr modal

antara struktur (DER) t8l Flarnrono, 2009, Manajemen Kertangau, pefialna,
Hasil analisis

cetakan peftama, Penerbit : Bunli Alisara, Jakarta

dengan rentabilitas Perusahaan terlihat bahwa struktur

modal memiliki hubungan Yang larat dan positif taPi tidak t9l Hustran,
Praktek, Yayasan

Suad, 2004, Manajemen Keuangarr Teori Dan

Badan Penerbit : Gajah Mada Yogyakarta.

signifi kan terhadap rentabilitas perusahaan'
[1

rman dengan

stnrktur modal

ng daPat dilihat

al (DER)

bilitas Ekonomi
('/")

zs)9
25,60

18,79

t5,92

Saran- -Disarankan 
kepada Perusahaan untuk memperbaiki

struktur modal yung lebih optimal hingga dapat

meningkatkan laba.

Dii=arankan kepada perusahaan untuk mengurangl

penggunaan modai pinjaman dalam penetapan struktur

modal

Keuangan, edisi 2007 Penerbit: Salemba EmPat, Jakarta

I ll Kasmir, 2008, Analisis Laporan Keuangan, edisi Pertama,

cetakan pertama, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta

u2l Martono dan Agus Harjito' 2008, Mane;emen Keuangan'

edisi pertama, cetakan, ketujuh Penerbit : Ekonisia KamPus
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[3] Riyanto, Bambang, 2001, Dasar-Dasar Penrbelanjaan

Perusahaan, edisi keemPat. cetakan keenam. Penerbit

0l lkatan Akuntan hrdonesia, 2007, Standar Akuntansi

Yogyakarta

BPFE, YogYakarta.

tf+l nafrarjo Euai. 2003, Laporan Keuangan 
. 
Perusahaan'

' ' 
Membaca, Memahami, dan Menganalisis' cetakan pertanla'

Penerbit : Cadjah Mada University Press' Jakarta'

[5] Raharjaputra, S. Hendra, 2009, Buku Panduan Praktis
' Manajernen Keuangan dan Akuntansi untuk Eksekutil
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Jakarta

[ 6] Rodoni Ahmad, 201 0, Manajemen Keuangan' 
.edisi 

penama

cetakan pertama, Penerbit : Mitra Wacana Media' Jakarta

tfZ] io,tono,' Agus, 2001, Manajemen Keuangan .Teori 
Dat
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YogYakarta, YogYakarta

trst iuivono, iottl'statistlk Untuk Penelitian' cetakan kedua

Penerbit : Alfabeta, Bandung

tf Sl 
-S;"rtri, 

Ating, 2'006, Aplikasi Statistika dalam Penelitiar

Penerbit : Pustaka Setia' Bandung

[20] iutrisno, 2003, Manajemen Keuangan, 
-Teori'.Konsep da:
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