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INTISARI 
 

Pada penelitian ini membahas mengenai peningkatan profitabilitas melalui 

sumber pendanaan jangka pendek dan pendanaan jangka panjang. Profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, profitabilitas 

diproksikan ROE. Struktur hutang adalah perbandingan antara hutang jangka 

pendek dengan hutang jangka panjang. Pendanaan jangka panjang yaitu 

pendanaan yang harus dibayar lebih dari satu tahunyang diukur dari perbandingan 

hutang jangka panjang, ekuitas dengan total aktiva. Struktur aktiva merupakan 

perbandingan antara aktiva lancar dengan total aktiva. Oleh karena itu rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana model oeningkatan profitabilitas 

berbasis pendanaan jangka pendek dan pendanaan jangka panjang dengan struktur 

aktiva sebagai variabel intervening 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiadengan sampel 47 perusahaan 

periode 2014-2018 sehingga jumlah pengamatan berjumlah 235. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan teknik analisis jalur 

(path analysis). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur hutang 

dan pendanaan jangka panjang berpengaruh positif terhadap profitabilitas, struktur 

hutang dan pendanaan jangka panjang berpengaruh positif terhadap struktur 

aktiva sedangkan struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 

 

 

 
 

 

 

 



x 

 

KATA PENGANTAR 
 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan 

kasih sayang Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan pra skripsi 

dengan tepat waktu yang berjudul “Pengaruh Struktur Hutang dan Pendanaan 

Jangka Panjang terhadap Struktur Aktiva yang berdampak pada Profitabilitas” 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu 

dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini 

ditunjukkan kepada : 

1. Ibu Dr. Hj. Nunung Ghoniyah,MM selaku dosen pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktu dan sabarnya dalam memberikan arahan, 

bimbingan, saran dan motivasi bagi penulis sehingga terwujudnya skripsi 

ini 

2. Ibu Prof. Olivia Fachrunnisa,S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang  

3. Bapak Dr. H. Ardian Adhiatma, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

4. Seluruh staff dosen dan karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang  (UNISSULA) untuk dukungan materi , tenaga 

dan semangat yang diberikan kepada penulis selama ini 

5. Ayahanda tercinta Gunawan, S.E dan Ibunda tercinta untuk kasih sayang, 

doa, motivasi serta pengorbanan yang sangat luar biasa 

6. Suami tercinta untuk kasih sayang motivasi san doa yang diberikan  

7. Kakak tercinta dan semua anggota keluarga dan kerabat yang senantiasa 

memberikan doa dan dukungan semangat kepada penulis  

8. Sahabat dan teman seperjuangan tersayang yang memberi dukungan 

 



xi 

 

Semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya sebagai balasan atas bentuk 

bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi 

ini masih banyak kekurangan mengingat kemampuan serta pengetahuan skripsi ini 

masih sangat terbatas 

Maka dari itu kritik dan saran sangan dibutuhkan sebagai masukan untuk 

menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi 

semua pihak yang membutuhkan 

 

Semarang, 18 Desember 2019 

 

 

Monica Dewi Puspitasari 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	MOTO DAN PERSEMBAHAN
	PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
	Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
	ABSTRACT
	INTISARI
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR 
	DAFTAR LAMPIRAN 
	BAB 1
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang Masalah
	1.2 Rumusan Masalah 
	1.3 Tujuan Penelitian 
	1.4 Manfaat Penelitian 

	BAB II
	KAJIAN PUSTAKA 
	2.1 Landasan Teori
	2.1.1 Profitabilitas 
	2.1.2 Struktur Hutang
	2.1.3 Kebijakan pendanaan Agresif 
	2.1.4 Pendanaan jangka panjang
	2.1.5 Teori struktur modal
	Struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang dan modal sendiri menurut Agus Sartono (2010). Menurut Bambang Riyanto (2011) struktur modal adalah pembelanjaan permanen dimana mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri 
	Menurut Zane et al., ( 2013) struktur modal terdiri dari pendanaan jangka pendek , pendanaan jangka panjang dan ekuitas
	a. Komponen Struktur Modal 
	Menurut Bambang Riyanto (2011) struktur modal memiliki beberapa komponen sebagai berikut
	1. Modal sendiri 
	Modal sendiri atau ekuitas adalah modal yang dimiliki perusahaan dan masih tertanam pada perusahaan. Modal sendiri terdapat sumber intern dan sumber ekstern. Modal sendiri dalam perusahaan terdiri dari modal saham dan laba ditahan 
	2. Modal asing/ hutang jangka pendek (short term liabilities)
	Hutang jangka pendek disebut juga dengan hutang lancar (current liabilities). Hutang jangka pendek yaitu hutang yang harus dibayar kurang dari satu tahun. Sumber dari hutang jangka pendek digunakan untuk mendanai kebutuhan yang mendukung aktivitas perusahaan yang tidak bisa ditunda
	3. Modal asing/ hutang jangka panjang (long term liabilities)
	Hutang jangka panjang disebut juga dengan hutang tidak lancar (non current liabilities). Hutang jangka panjang yaitu hutang yang dibayar lebih dari satu tahun. Sumber dari hutang jangka panjang digunakan untuk mendanai kebutuhan jangka panjang. Pembiayaan jangka panjang memiliki nilai jual yang tinggi
	b. Teori struktur modal 
	1. Pecking order theory
	2.1.6 Kebijakan pendanaan Konservatif 
	2.1.7 Kebijakan investasi
	2.1.8 Struktur aktiva

	2.2 Penelitihan Terdahulu
	2.3 Pengembangan Hipotesis
	2.3.1 Pengaruh struktur hutang terhadap profitabilitas 
	2.3.2 Pengaruh pendanaan jangka panjang  terhadap profitabilitas 
	2.3.3 Pengaruh struktur hutang terhadap struktur aktiva 
	2.3.4 Pengaruh pendanaan jangka panjang terhadap struktur aktiva 
	2.3.5 Pengaruh struktur aktiva terhadap profitabilitas 

	2.4 Kerangka Pemikiran 

	BAB III
	METODE PENELITIAN
	3.2 Populasi dan Sampel
	3.2.1 Populasi 
	3.2.2 Sampel

	3.3 Sumber dan Jenis Data
	3.4 Metode Pengumpulan data 
	3.5 Variabel dan Indikator 
	3.6 Teknik Analisis 
	3.6.1 Statistik Deskriptif 
	3.6.2 Uji Asumsi Klasik 
	3.6.3 Analisis Jalur 
	3.6.4 Pengujian Hipotesis


	BAB IV
	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
	4.1 Gambaran Umum Penelitian 
	4.2 Pengujian dan Hasil Analisis
	4.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif
	 4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik
	4.2.3Path Analysis 
	4.2.4 Uji hipotesis
	4.2.5 Pengujian hipotesis

	4.3 Pembahasan
	4.3.1 Pengaruh struktur hutang terhadap profitabilitas 
	4.3.2 Pengaruh Pendanaan Jangka Panjang terhadap Profitabilitas
	4.3.3 Pengaruh Struktur Hutang terhadap Struktur Aktiva 
	4.3.4 Pengaruh Pendanaan Jangka Panjang terhadap Struktur Aktiva 
	4.3.5 Pengaruh Struktur Aktiva terhadap Profitabilitas 


	BAB V
	PENUTUP
	5.1 Kesimpulan 
	2.2 Keterbatasan Penelitian 
	5.3 Saran-saran
	5.4 Implikasi manajerial 

	DAFTAR PUSTAKA

