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ABSTRACT 

 The objectives of this research are to find and analyze connection between 

Assets Structure, total asset turnover, growth asset, to profitability. In this case, 

Capital Structure become a intervening variable to know the relationship between  

Asset Structure, total asset turnover, growth asset to profitability. 

 This research conducted in manufacture companies on consumer goods 

sector that listed in Indonesian Stock Exchanges on period 2012-2014. The data 

used in this research is from financial report on Indonesian Stock Exchanges. The 

method of this research is using quantitative approach with path analysis. The 

sample used is 26 companies with specific criteria. 

 The result show that Asset Structure have a positive significant impact to 

the capital structure. Total asset turnover have a negative impact to capital 

structure. Growth asset don’t have any impact to capital structure. Assets 

Structure have a positive significant impact to profitability. Total asset turnover 

have a positive significant impact to the profitability and growth asset don’t have 

any impact to profitability.  

Key Words:  Asset Structure, total asset turnover, growth asset, capital 

structure, profitability. 
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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengenalisis pengaruh 

Struktur Aktiva, total asset turnover, growth asset terhadap profitability. Capital 

structure digunakan sebagai variabel intervening untuk mengetahui hubungan 

antara Struktur Aktiva asset, total asset turnover, growth asset dengan 

profitability.  

Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor consumer goods 

yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. Data perusahaan diperoleh dari laporan 

keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian menggunakan 

pendekatan kuantitatif yang dianalis dengan metode analisis jalur (path analysis). 

Sampel yang digunakan sebanyak 26 perusahaan sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Struktur Aktiva mempunyai 

pengaruh positif signifikan terhadap capital structure. Total asset turnover 

mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap capital structure dan growth 

asset tidak mempunyai pengaruh terhadap capital structure. Struktur Aktiva asset 

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap profitability. Total asset turnover 

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap profitability dan growth asset 

tidak mempunyai pengaruh terhadap profitability. Sedangkan capital structure 

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap profitability. 

 

Kata Kunci:  Struktur Aktiva, total asset turnover, growth asset, capital 

structure, profitability. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang  

 

Persaingan dalam dunia usaha saat ini semakin ketat. Hal ini dipicu 

dengan adanya perdagangan bebas, dimana barang , arus modal, dan tenaga 

kerja secara bebas bergerak antar negara tanpa hambatan. Untuk mengatasi 

keadaan ini, perusahaan harus memiliki keunggulan dalam menerapkan strategi 

bisnis. Salah satu strategi perusahaan yang dapat membantu adalah 

meningkatkan kinerja keuangan. Kinerja keuangan suatu perusahaan 

merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode 

tertentu, menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang 

diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas 

(Jumingan, 2006)1. Informasi keuangan diperlukan untuk menilai perubahan 

potensial sumberdaya ekonomi, yang mungkin dikendalikan dimasa depan dan 

untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada (Barlian, 

2003)2. 

Peningkatan kinerja keuangan perusahaan diyakini mampu memberikan 

nilai positif dalam peningkatan laba perusahaan. Perusahaan dengan kinerja 

keuangan yang baik akan menghasilkan laba yang maksimal sehingga memiliki 

tingkat pengembalian investasi yang tinggi (Suharli, 2006)3.  Kinerja 

perusahaan dapat diukur menggunakan rasio rasio keuangan dan salah satunya 

adalah rasio profitabilitas. 
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 Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu dan merupakan 

salah satu ukuran dalam menilai kinerja keuangan perusahaan (Husnan, 2001)4. 

Keuntungan yang dapat diraih  dari investasi yang akan ditanamkan merupakan 

pertimbangan utama sebuah perusahaan dalam rangka pengembangan 

bisnisnya. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aktiva dan modal. 

Indikator yang dapat digunakan dalam rasio profitabilitas antara lain Return on 

Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). Return on Asset adalah kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiki oleh 

perusahaan berupa laba bersih setelah pajak dan bunga. Return on Asset 

merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan aktiva yang digunakan (Agus Sartono, 2002)5. Return on Equity adalah 

rasio profitabilitas yang membandingkan antara laba bersih perusahaan dengan 

asset bersih. Rasio ini mengukur keuntungan yang dihasilkan perusahaan 

dibandingkan dengan modal yang disetor pemegang saham (Sawir, 2005:20)6  

Profitabilitas perusahaan dapat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan 

asset (Total Asset Turnover). Total Asset Turnover (TATO) merupakan rasio 

aktivitas yang digunakan untuk mengukur seberapa baik dan efisien seluruh 

aktiva perusahaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan penujualan. 

TATO menunjukan seberapa efektif perusahaan menghasilkan penjualan yang 

akan berdampak pada laba perusahaan. Semakin besar TATO akan semakin 
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baik karena menunjukan efisiensi seluruh aktiva yang digunakan untuk 

menunjang kegiatan penjualan (Robert Ang, 1997)7 

Struktur Aktiva merupakan salah satu variabel penting dalam menentukan 

keputusan pendanaan, karena aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan 

dapat dijadikan collateral bagi pihak kreditur dalam melakukan pinjaman (Joni 

dan Lina 2010)8. Struktur Aktiva adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan, 

digunakan untuk beroperasi dan memiliki manfaat dimasa yang akan datang 

lebih dari satu periode anggaran serta tidak dimaksudkan untuk dijual (Hanafi, 

Mahmud M, Abdul Halim 2009)9. Struktur Aktiva  merupakan perbandingan 

antara aktiva tetap dengan total aktiva (Husein Umar 2007)10. Aktiva adalah 

sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari                                              

peristiwa masa lalu dan diharapkan manfaat ekonomi dimasa depan akan diraih 

oleh perusahaan (Simamora Henry, 2000)11. Penelitian mengenai hubungan 

Struktur aktiva telah banyak dilakukan. Struktur Aktiva mempunyai hubungan 

positif terhadap profitabilitas yang dihitung dengan membagi jumlah asset 

berwujud bersih terhadap total aktiva (Margaritis dan Psillaki, 2007)12 

Growth (Pertumbuhan Asset) adalah peningkatan total aktiva yang 

dimiliki oleh perusahaan. Total aktiva adalah besarnya dana yang dialokasikan 

oleh perusahaan kedalam aktivanya. Untuk meningkatan total aktiva, 

perusahaan dituntut untuk menyediakan dana yang memadai karena tingkat 

pertumbuhan yang cepat memerlukan modal eksternal. Upaya untuk 

memperoleh modal eksternal dalam rangka menerapkan kebijakan strategis 

perusahaan agar efisien dan  efektif serta dapat mengalokasikan secara optimal 
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adalah melalui pasar modal. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai 

instrument keuangan (securitas) jangka panjang yang bisa diperjual belikan 

baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan 

pemerintah,public authority maupun perusahaan swasta ( Husnan.2009:3)13 . 

 

 Alasan peneliti memilih perusahaan sector consumer goods sebagai ranah 

yang diteliti karena perusahaan consumer goods adalah perusahaan yg menjual 

kebutuhan pokok sehari hari yang pasti diperlukan masyarakat. Perusahaan 

consumer goods adalah salah satu sector perusahaan yang memiliki prospek 

dan tahan terhadap krisis dan bersifat strategis. Dengan demikian diharapkan 

penjualan dan profit yang diterima perusahaan akan selalu meningkat dan 

stabil yang pada akhirnya investor tertarik untuk berinvestasi di sector ini 

karena pertumbuhan profitabilitas perusahaan akan menentukan sejauh mana 

investasi akan dilakukan investor di suatu perusahaan yang sesuai dengan 

return yang diharapkan. Berikut ini adalah research gap penelitian dan 

fenomena gap dalam skripsi ini: 

Tabel 1.1 

Research Gap Penelitian Terdahulu 

Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Sebab 

Profitabilitas 

Penelitian 

Sebelumnya 

Profitabilitas Struktur Aktiva Positif Signifikan Klaus Hammes 

(2014) 

 Negatif 

Signifikan 

Taiwo Adwale 

(2012) 

Asset Turnover Positif Signifikan Abdul Jawad 

(2012) 

 Negatif 

Signifikan 

Lina Warrad 

(2009) 
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Capital Structure Positif Signifikan Joshua Abor 

(2005) 

 Negatif 

Signifikan 

Shubita (2014) 

Growth Positif Signifikan Mukhopadhyay 

(2010)  

Negatif Tidak 

Signifikan 

Verawati (2014) 

Variabel 

Intervening 

Variabel 

Independen 

Sebab Capital 

Structure 

Penelitian 

Sebelumnya 

Capital Structure Asset Turnover Negatif 

signifikan 

Putu Anom 

Mahadwartha 

(2015) 

Positif Signifikan Murillo Campelo 

(2010) 

Growth Negatif 

Signifikan 

Putu Anom 

Mahadwartha 

(2015) 

Positif Signifikan Agus Munandar 

(2013) 

Struktur Aktiva Negatif 

Signifikan 

Putu Anom 

Mahadwartha 

(2015) 

Positif Signifikan Murillo 

Campello (2010) 

 

Terdapat perbedaan hasil pengaruh antar variabel bebas, terikat, dan 

intervening. Perbedaan pengaruh hasil penelitian Struktur Aktiva terhadap 

profitabilitas Klaus Hammes (2014) menagatakan bahwa variabel tersebut 

memiliki pengaruh positif signifikan berbeda dengan pendapat Taiwo Adwale 

(2012) yang menyatakan bahwa hubungan kedua variabel tersebut negatif 

signifikan. Selain itu Asset Turnover dari penelitian Abdul Jawad (2012) 

menunjukan bahwa hubungan antar variabel memilki hasil positif signifikan 

akan tetapi Lina Warrad (2009) berpendapat bahwa hasil perhitungan kedua 

variabel tersebut menunjukan hubungan yang negatif signifikan. 
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Dari hasil penelitian Abdul Jawad (2012) menunjukan bahwa capital 

structure memiliki hubungan positif signifikan terhadap profitabilitas, 

sedangkan Shubita (2009) memiliki hasil negative signifikan dari hasil 

penelitiannya. Selanjutnya, dalam penelitian Asset Turnover dapat dikatakan 

oleh Putu Anom (2015) bahwa variabel tersebut memiliki hubungan capital 

structure yang negative terahadap Capital Structure. Hal ini bertentangan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Murillo Campelo (2010), dikatakan 

bahwa Asset Turnover memiliki pengaruh yang negative terhadap Capital 

Structure.  

 Selanjutnya, variabel Growth dalam penelitian Putu Anom 

Mahadwartha (2015) dikatakan bahwa variabel tersebut memiliki hubungan 

negative terhadap capital structure. Dalam penelitian yang berbeda Agus 

Mundar (2013) menghasilkan hubungan yang positif antara growth dengan 

capital structure. Variabel terakhir yang menjadi research gap adalah Struktur 

Aktiva dengan capital structure. Penelitian Putu Anom Mahadwartha (2015) 

menyebutkan bahwa hubungan Struktur Aktiva memiliki hubungan yang 

negative dengan capital structure dan Murillo Campello (2010) menyatakan 

bahwa Struktur Aktiva memiliki hubungan yang positif dengan Capital 

Structure. 
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Tabel 1.2 Fenomena Gap 

Rata-rata Struktur Aktiva, Asset Turnover, Growth, Capital Structure, dan 

Profitability Perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014 

No Variabel 

Tahun 

2012 2013 2014 

1 Struktur Aktiva (%) 30,2 32,0 32,3 

2 Asset Turnover (kali / x) 424,0 408,1 391,2 

3 Growth (Juta Rupiah) 14,7 16,7 15,3 

4 Capital Structure (%) 75,5 73,8 83,9 

5 Profitability (%) 15,4 18,1 14,3 

Sumber : IDX (diolah) 

Menurut Sawir (2001) Asset Turnover merupakan rasio antara jumlah aktiva 

yang digunakan dengan jumlah penjualan yang diperoleh selama periode tertentu. 

Rasio ini merupakan ukuran seberapa jauh aktiva yang telah dipergunakan dalam 

kegiatan atau menunjukkan berapa kali aktiva berputar dalam periode tertentu. 

Apabila dalam menganalisis rasio ini selama beberapa periode menunjukkan suatu 

trend yang cenderung meningkat, memberikan gambaran bahwa semakin efisien 

penggunaan aktiva sehingga meningkat. Namun dalam penelitian ini terdapat 

fenomena gap yang ditunjukan pada nilai asset turnover dibandingkan dengan 

profitability, nilai asset turnover mengalami penurunan ditahun 2013 sebesar 15,9 

kali sedangkan profitability mengalami peningkatan sebesar 2,7%.   
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Berdasarkan penjelasan pada table 1.2 diketahui bahwa seberapa besar 

profitabilitas perusahaan consumer goods go public di Indonesia yang diukur 

dengan menggunakan rasio keuangan perusahaan selama periode tahun 2012-

2014. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat dalam menilai tingkat kesehatan perusahaan sehingga masyarakat 

bisa menentukan keputusan investasi yang akan di lakukan dan dapat sebagai 

penentu keputusan manajemen perusahaan dalam menambah modal dari 

keuntungan perusahaan. Untuk itu penulis mengambil penelitian dengan judul 

“Analisis Pengaruh Struktur Aktiva, Asset Turnover, dan Growth Terhadap 

Profitability Melalui Variabel Capital Structure Sebagai Variabel Intervening” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Setelah ditemukannya adanya research gap dan fenomena gap pada 

penelitian terdahulu peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang pengaruh 

Struktur Aktiva, Asset Turnover, dan Growth terhadap Profitability melalui 

variabel Capital structure. 

Berdasarkan permasalahan penelitian yang disebutkan, rumusan masalah 

yang diajukan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Struktur Aktiva berpengaruh terhadap Capital Structure 

perusahaan consumer goods  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama tahun 20012-2014? 



9 
 

2. Bagaimana Asset Turn Over berpengaruh terhadap Capital Structure 

perusahaan consumer goods untuk yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 20012-2014.  

3. Bagaimana Growth berpengaruh terhadap Capital Structure perusahaan 

consumer goods untuk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 20012-2014. 

4. Bagaimana Struktur Aktiva berpengaruh terhadap Profitability 

perusahaan consumer goods untuk yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 20012-2014? 

5. Bagaimana Asset Turn Over berpengaruh terhadap Profitability 

perusahaan consumer goods untuk yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 20012-2014 

6. Bagaimana Growth berpengaruh terhadap Profitability perusahaan 

consumer goods untuk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 20012-2014 

7. Bagaimana Capital Structure berpengaruh terhadap Profitability 

perusahaan consumer goods untuk yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 20012-2014. 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh Struktur Aktiva terhadap Capital 

Structure perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2012-2014? 

2. Untuk menganalisis pengaruh Asset Turn Over terhadap Capital 

Structure perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2012-2014.  

3. Untuk menganalisis pengaruh Growth terhadap Capital Structure 

perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama tahun 20012-2014. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Struktur Aktiva terhadap Profitability 

perusahaan consumer goods untuk yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2012-2014? 

5. Untuk menganalisis pengaruh Asset Turn Over terhadap Profitability 

perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa EfekIndonesia 

selama tahun 2012-2014 

6. Untuk menganalisis pengaruh Growth terhadap Profitability 

perusahaan consumer   goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama tahun 2012-2014 

7. Untuk menganalisis pengaruh Capital Structure terhadap Profitability 

perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama tahun 2012-2014 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Manfaat secara teoritis 

a.  Bagi penulis sebagai bahan pembanding antara teori yang didapat di 

bangku kuliah dan fakta yang ada di lapangan. 

b. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai  

bahan penelitian sejenis, sebagai pembanding hasil riset penelitian 

yang berkaitan dengan profitabilitas perusahaan consumer goods dan 

sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut. 

c. Bagi pembaca merupakan bahan informasi tentang pengaruh struktur 

capital terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta tahun 2012-2014 

 

2. Manfaat secara praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

a.  Bagi calon investor sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan 

  investasi di Bursa Efek. 

b. Bagi pengambil kebijakan (manajemen) dapat digunakan sebagai 

dasar untuk merencanakan pengelolaan dana dalam rangka 

meningkatkan Profitability perusahaan. Dasar kebijakan itu adalah 

dengan melihat variabel independenpen, dan intervening yang 

berpengaruh terhadap profitability sebagai variabel dependen.  

 



12 
 

1.4 Sistematika  

 Sistematika dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah 

penguraian dan pemahaman akan isi dari skripsi ini. Penulisan skripsi akan 

dilakukan menjadi beberapa bagian atau bab. Penyusunan isi bab akan tersusun 

secara berurutan menjadi : Bab I Pendahuluan, Bab II Telaah Pustaka, Bab III 

Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, dan Bab V Penutup. Bab 

tersebut dapat dijabarkan secara garis besar , yaitu: 

 

 BAB I : Pendahuluan  

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, fenomena gap, research 

gap, serta sistematika penulisan. 

 

 BAB II : Tinjuan Pustaka 

Bab ini berisi teori yang melandasi dilakukannya penelitian, literatur, dan 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Secara umum telaah 

pustaka menjelaskan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis mengenai isi 

penelitian.  

 BAB III : Metode Penelitian 

 Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian, definisi operasional penelitian 

setiap variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, 

metode pengumpulan data, metode analisis dalam pengolahan data, dan terakhir 

menjelaskan pengujian hipotesis. 
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  BAB IV : Hasil dan Pembahasan 

 Bab ini merupakan inti atau pokok dari penelitian yang dilakukan. Bab hasil dan 

analisis membahas mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data penelitian, 

dan interpretasi hasil penelitian.  

 BAB V : Penutup 

Bab penutup berisi kesimpulan dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, 

keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang dapat menjadi bahan atau acuan 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


