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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Profitabilitas merupakan gambaran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan, baik yang berhubungan dengan aktiva yang merupakan harta yang 

dapat menghasilkan keuntungan atau yang berhubungan dengan pasiva yang 

merupakan pos kewajiban dan struktur permodalan. Permodalan terdiri dari modal 

asing dan modal sendiri. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar 

perusahaan yaitu modal yang diinvestasikan investor kepada pemilik perusahaan. 

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan, modal sendiri 

berasal dari sumber intern atau dari dalam perusahaan itu sendiri yang dihasilkan 

sendiri di dalam perusahaan dalam bentuk keuangan. 

Dalam menghadapi persaingan bisnis, suatu badan usaha haruslah benar-benar 

memperhatikan hal yang sangat fundamental yaitu berkenaan dengan permodalan. 

Pihak perusahaan harus memberikan perhatian penuh dalam masalah penggunaan 

dana. Didalam neraca sebelah kredit penyediaan dana dapat berasal dari sumber 

internal terdiri dari laba ditahan, laba cadangan dan modal saham. Sumber 

eksternal yang terdiri dari hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. 

Modal sendiri terbagi menjadi tiga komponen, yaitu laba ditahan, laba cadangan 

dan modal saham. Laba ditahan merupakan sebagian atau keseluruhan laba yang 

diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang 
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saham dalam bentuk dividen. Jumlah laba yang tidak dibagi ini dapat digunakan 

oleh perusahaan untuk tambahan modal atau untuk memperbesar modal 

perusahaan. Laba cadangan merupakan cadangan yang dibentuk dari keuntungan 

yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu dari tahun yang berjalan. 

Modal saham merupakan jenis modal yang hanya terdapat dalam perusahaan yang 

berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang diperoleh dengan cara menerbitkan dan 

menempatkan saham-saham tersebut kepada pihak tertentu atau kepada 

masyarakat umum. Tingkat kepemilikan pemegang saham terhadap perusahaan 

tergantung seberapa besar bagian saham yang dikuasainya. 

Berikut merupakan tabel perkembangan modal sendiri pada perusahaan yang 

digunakan sebagai sampel penelitian ini. 

 

Tabel 1.1 

Tabel Jumlah Modal Sendiri 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun Akhir Penelitian (2013) 

 

No. Perusahaan 

Periode Akhir Tahun 

Penelitian 

2013 

1 PT. Alumindo Light Metal Industry, Tbk. Rp. 657.341.556.453 

2 PT. Agung Podomoro Land, Tbk. Rp. 7.212.683.391.000 

3 PT. Budi Acid Jaya, Tbk. Rp. 885.121.000.000 

4 PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. Rp. 9.950.900.000.000 

5 PT. Citra Tubindo, Tbk. Rp. 1.509.030.600.000 

6 PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. Rp. 1.557.932.041.189 

7 PT. Indocemet Tunggal Prakarsa, Tbk. Rp.22.977.687.000.000 

8 PT. Holcim Indonesia, Tbk. Rp. 8.772.947.000.000 

9 PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. Rp. 21.803.975.875.000 

10 PT. Unggul Indah Cahaya, Tbk. Rp. 1.454.308.320.000 
Sumber Data : Bursa Efek Indonesia(2014) 
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Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan modal sampel perusahaan pada 

periode akhir tahun penelitian yaitu tahun 2013. Dapat dilihat bahwa tingkat 

modal yang tinggi terdapat pada perusahaan PT. Indocement Tunggal Prakarsa, 

Tbk., yaitu sebesar Rp 22.997.687.000.000, sedangkan tingkat modal yang rendah 

terdapat pada perusahaan PT. Alumindo Light Metal Industri, Tbk., yaitu sebesar 

Rp. 657.341.556.453. 

 

Dalam kondisi tertentu perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dananya dengan 

mengutamakan sumber dana yang berasal dari dalam, namun karena adanya 

pertumbuhan perusahaan, maka mengakibatkan kebutuhan dana semakin besar, 

sehingga dalam memenuhi sumber dana tersebut, perusahaan dapat menggunakan 

sumber dana dari luar perusahaan yaitu hutang.Penggunaan hutang ini, perlu 

adanya kehati-hatian atas risiko yang diakibatkan dari penggunaan hutang 

tersebut. Hal ini disebabkan penggunaan hutang mempunyai risiko yang tinggi 

yaitu biaya modal, oleh sebab itudalam mengambil keputusan untuk 

menggunakan hutang perusahaan harus memperhatikan perimbangan antara 

modal sendiri dan modal luar yang akan digunakan. Jika penggunaan sumber dana 

dari luar lebih kecil dari modal sendiri, maka penggunaan modal luar tersebut 

layak digunakan, namun jika penggunaan modal luar lebih besar dari pada modal 

sendiri, maka penggunaan modal luar tersebut tidak layak digunakan. 

 

Hartono(2000:254),menyebutkan bahwa hutang itu mengandung risiko.Semakin 

tinggi risiko suatu perusahaan,semakin tinggi tingkat profitabilitas yang 

diharapkan sebagai imbalan terhadap tingginya risiko dan sebaliknya semakin 
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rendah risiko perusahaan, semakin rendah tingkat profitabilitas yang diharapkan 

sebagai imbalan terhadap rendahnya risiko.Perusahaan yang mempunyai opsi 

untuk tumbuh lebih besar akan mempunyai hutang yang lebih sedikit dikarenakan 

perusahaan lebih mengutamakan solusi atas masalah-masalah yang berkaitan 

dengan hutangnya. 

 

Hutang atauLiabilities merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan 

yang bersumber dari dana eksternal baik yang berasal dari 

sumberpinjamanperbankan,leasing,penjualanobligasi dan sejenisnya.Berdasarkan 

jangka waktu pengembaliannya atau pelunasannya hutang dibedakan menjadi 

hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek.Hutang jangka pendek atau 

Short Term Liabilities sering juga disebut dengan hutang lancar atau Current 

Liabilities. Penegasan hutang lancar karena sumber hutang jangka pendek dipakai 

untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendukung aktivitas 

perusahaan yang segera dan tidak bisa ditunda. Hutang jangka pendek ini 

umumnya harus dikembalikan kurang dari 1 tahun, namun hutang jangka pendek 

tidak termasuk dalam struktur modal sehingga tidakdiperhitungkan dalam 

Leverage. Hutang jangka panjang atau Long Term Liabilities yang disebut juga 

dengan hutang tidak lancar. Penyebutan hutang tidak lancar karena dana yang 

dipakai dari sumber hutang ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang 

bersifat jangka panjang. 
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Berikut merupakan tabel perkembangan hutang jangka panjang, hutang jangka 

pendek dan Long Term Debt to Equitypada perusahaan yang digunakan sebagai 

sampel penelitian ini. 

 

Tabel 1.2 

Jumlah Hutang Jangka Panjang 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun Akhir Penelitian (2013) 

 

No. Perusahaan 

Periode Akhir Tahun 

Penelitian 

2013 

1 PT. Alumindo Light Metal Industry, Tbk. Rp.267.772.373.122.000 

2 PT. Agung Podomoro Land, Tbk. Rp. 7.258.586.782.000 

3 PT. Budi Acid Jaya, Tbk. Rp. 481.192.000.000 

4 PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. Rp. 3.444.249.000.000 

5 PT. Citra Tubindo, Tbk. Rp. 12.374.137.000 

6 PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. Rp2.823.948.426.665 

7 PT. Indocemet Tunggal Prakarsa, Tbk. Rp.889.465.000.000 

8 PT. Holcim Indonesia, Tbk. Rp. 2.859.989.000.000 

9 PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. Rp. 3.691.227.680.000 

10 PT. Unggul Indah Cahaya, Tbk. Rp. 15.516.865.000 
Sumber Data : Bursa Efek Indonesia(2014) 

Tabel 1.2menunjukkan bahwa hutang jangka panjang pada sampel perusahaan 

periode akhir tahun penelitian yaitu tahun 2013. Dapat dilihat bahwa tingkat 

hutang jangka panjang yang tinggi terdapat pada perusahaanPT. Alumindo Light 

Metal Industry., sebesar RpRp.267.772.373.122.000, sedangkan tingkat hutang 

jangka panjang yang rendah terdapat pada perusahaan PT. Budi Acid Jaya, Tbk., 

sebesar Rp. 481.192.000.000. 

 

Tabel 1.3 di bawah ini menunjukkan perkembangan hutang jangka pendek pada 

sampel perusahaan periode akhir tahun penelitian yaitu tahun 2013. Dapat dilihat 
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bahwa tingkat hutang jangka panjang yang tinggi terdapat pada perusahaanPT. 

Alumindo Light Metal Industry, Tbk., sebesar Rp. 1.826.964.300.132, sedangkan 

tingkat hutang jangka pendek yang rendah terdapat pada perusahaan PT. Unggul 

Indah Cahaya, Tbk., sebesar Rp.974.899.655.000. 

 

Tabel 1.3 

Jumlah Hutang Jangka Pendek 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun Akhir Penelitian (2013) 

 

No. Perusahaan 

Periode Akhir Tahun 

Penelitian 

2013 

1 PT. Alumindo Light Metal Industry, Tbk. Rp. 268.519.533.253 

2 PT. Agung Podomoro Land, Tbk. Rp. 7.297.638.150 

3 PT. Budi Acid Jaya, Tbk. Rp. 812.849.000 

4 PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. Rp. 2.511.837.000 

5 PT. Citra Tubindo, Tbk. Rp. 113.126.834 

6 PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. Rp. 2.823.948.426.665 

7 PT. Indocemet Tunggal Prakarsa, Tbk. Rp. 2.172.214.000 

8 PT. Holcim Indonesia, Tbk. Rp. 2.034.344.000 

9 PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. Rp. 5.297.630.537.000 

10 PT. Unggul Indah Cahaya, Tbk. Rp. 1.322.931.000 
Sumber Data : Bursa Efek Indonesia(2014) 

 

Tabel 1.4 di bawah ini menunjukkan bahwa persentaseLong Term Debt to Equity 

pada sampel perusahaan periode akhir tahun penelitian yaitu tahun 2013. Dapat 

dilihat bahwa tingkat Long Term Debt to Equity yang tinggi terdapat pada 

perusahaanPT. Alumindo Light Metal Industry, Tbk., yaitu sebesar 318,67%, 

sedangkan tingkat Long Term Debt to Equity yang rendah terdapat pada 

perusahaan PT. Unggul Indah Cahaya, Tbk., yaitu sebesar 3,87%. 
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Tabel 1.4 

PersentaseLong Term Debt to Equity 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun Akhir Penelitian (2013) 

 

No. Perusahaan 

Periode Akhir Tahun 

Penelitian 

2013 

1 PT. Alumindo Light Metal Industry, Tbk. 318,67% 

2 PT. Agung Podomoro Land, Tbk. 100,64% 

3 PT. Budi Acid Jaya, Tbk. 54,36% 

4 PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. 34,61% 

5 PT. Citra Tubindo, Tbk. 8,20% 

6 PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. 181,26% 

7 PT. Indocemet Tunggal Prakarsa, Tbk. 3,87% 

8 PT. Holcim Indonesia, Tbk. 32,60% 

9 PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. 16,93% 

10 PT. Unggul Indah Cahaya, Tbk. 100% 
Sumber Data : Data sekunder yang diolah tahun 2014 (Bursa Efek Indonesia) 

 

Besarnya profitabilitas dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan, 

karena semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin baik kinerja perusahaan 

tersebut. Suatu perusahaan diharapkan dapat proaktif dalam menghadapi 

persaingan yang ada.Pihak perusahaan harus memberikan perhatian penuh 

dalammasalah penggunaan dana.Perusahaan dengan laba bertumbuh mempunyai 

kesempatan yang profitable dalam mendanai aktivitasnya secara internal sehingga 

perusahaan menghindaruntuk menarik dana dari luar dan berusaha mencari solusi 

yang tepat atasmasalah-masalah yang terkait dengan hutangnya, selain itu dengan 

profitabilitasyang meningkat akan meningkatkan laba ditahan sehingga akan 

mengurangi minatperusahaan untuk melakukan peminjaman.(Suaryana, 

2006:11).Menurut Mohammad Muslich  (2003;47), rasio keuangan dapat 

disajikan dalam dua cara. Pertama, untuk membuat perbandingan keadaan 

keuangan pada saat yangberbeda,sedangkan yang kedua untuk membuat 
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perbandingan keadaan keuangan dengan perusahaan lain. Analisis rasio 

merupakan alat analisis yang  berguna apabila dibandingkan dengan rasio 

standar.Terdapat dua macam rasio standar yang biasa digunakan. Pertama, adalah 

rasio yang sama dari laporan keuangan tahun-tahun yang lampau. Kedua, adalah 

rasiodari perusahaan lain yang mempunyai karakteristik yang sama dengan 

perusahaan yang dianalisis. Rasiomenggambarkansuatu hubunganatau 

perimbangan(mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan 

jumlah yang lain,dan dengan menggunakan alat analis berupa rasio ini akan dapat 

menjelaskan atau memberi gambaran kepada analis tentang baik atau buruknya 

keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan,terutama apabila angkarasio 

tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai 

standar, dengan keadaan seperti inikita dapat mengetahui kelebihan dan 

kekurangan yang ada pada perusahaan dengan memperhatikan laporan yang ada 

tentang beberapa hal, diantaranya adalah Long Term Debt to Equity,Return on 

Assets dan Return on Equity.Long Term Debt to Equity adalah rasio yang 

menunjukkan perbandingan antara modal sendiri dan modal asing.Return on 

Assets (ROA) atau tingkat pengembalian modal sendiri adalah perbandingan 

antara laba bersih sebelum pajak dengan modal sendiri.Returnon Equity(ROE) 

atau tingkat pengembalian modal sendiri adalah perbandingan antara laba bersih 

sesudah pajak dengan modal sendiri.Jadi, pada intinya jika pinjaman 

atauhutang mengalami perubahan makaprofitabilitas suatu perusahaan juga akan 

mengalami perubahan. Tetapi perubahantersebut terdapat dua sisi. Pertama, jika 

naiknya hutang akan menaikkan pula profitabilitas dansebaliknya turunnya hutang 

juga menurunkan profitabilitas.Kedua, jika naiknya hutang akan menurunkan 
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profitabilitas dan turunnya hutangakan menaikkan profitabilitas.Peningkatan 

hutang akan mempengaruhi besar kecilnya laba bagi perusahaan, yang 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya, 

yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk 

membayar seluruh kewajibannya, karena semakin besar penggunaan hutang maka 

akan semakin besar kewajibannya. Peningkatan laba yang stabil dari suatu 

perusahaan menunjukkan bahwa pertumbuhan laba perusahaan baik.Demikian 

juga sebaliknya, penurunan laba dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa 

pertumbuhan laba perusahaan kurang baik. 

Berikut merupakan tabel perkembangan Return On Equity dan Return On Assets 

pada perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian ini. 

 

Tabel 1.5 

PersentaseReturn On Equity 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun Akhir Penelitian (2013) 

 

No. Perusahaan 

Periode Akhir Tahun 

Penelitian 

2013 

1 PT. Alumindo Light Metal Industry, Tbk. 11,50% 

2 PT. Agung Podomoro Land, Tbk. 12,90% 

3 PT. Budi Acid Jaya, Tbk. 4,85% 

4 PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. 25,41% 

5 PT. Citra Tubindo, Tbk. 25,36% 

6 PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. -15,99% 

7 PT. Indocemet Tunggal Prakarsa, Tbk. 21,81% 

8 PT. Holcim Indonesia, Tbk. 10,86% 

9 PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. 24,56% 

10 PT. Unggul Indah Cahaya, Tbk. 13% 
Sumber Data : Data sekunder yang diolah tahun 2014 (Bursa Efek Indonesia) 
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Tabel 1.5 menunjukkan bahwa persentaseReturn On Equity pada sampel 

perusahaan periode akhir tahun penelitian yaitu tahun 2013. Dapat dilihat bahwa 

tingkat ROE yang tinggi terdapat pada perusahaanPT. Charoen Pokphand 

Indonesia, Tbk., yaitu sebesar 25,36%, sedangkan tingkat ROE yang rendah 

terdapat pada perusahaan PT.Fajar Surya Wisesa, Tbk., yaitu sebesar -15,99%. 

Tabel 1.6 

PersentaseReturn On Assets 

Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun Akhir Penelitian (2013) 

 

No. Perusahaan 

Periode Akhir Tahun 

Penelitian 

2013 

1 PT. Alumindo Light Metal Industry, Tbk. 3,39% 

2 PT. Agung Podomoro Land, Tbk. 11,97% 

3 PT. Budi Acid Jaya, Tbk. 6,47% 

4 PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. 22,76% 

5 PT. Citra Tubindo, Tbk. 18,84% 

6 PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. 12,61% 

7 PT. Indocemet Tunggal Prakarsa, Tbk. 22,79% 

8 PT. Holcim Indonesia, Tbk. 12,41% 

9 PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. 35,54% 

10 PT. Unggul Indah Cahaya, Tbk. 8,39% 
Sumber Data : Data sekunder yang diolah tahun 2014 (Bursa Efek Indonesia) 

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa persentaseReturn On Assets pada sampel 

perusahaan periode akhir tahun penelitian yaitu tahun 2013. Dapat dilihat bahwa 

tingkat ROA yang tinggi terdapat pada perusahaanPT. Semen Gresik (Persero), 

Tbk., yaitu sebesar 35,54%, sedangkan tingkat ROA yang rendah terdapat pada 

perusahaan PT. Alumindo Light Metal Industry, Tbk., yaitu sebesar 3,39%. Hal 

ini berarti LTDE yang tinggi berpengaruh terhadap rendahnya tingkat 

profitabilitas yang dihasilkan. Berbeda dengan tingkat LTDE yang rendah 

berpengaruh terhadap meningkatnya profitabilitas yang dihasilkan. Terdapat 

kemungkinan bahwa perusahaan yang memiliki hutang jangka panjang yang 
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terlalu besar dibandingkan hutang jangka pendeknya dan modal sendiri dapat 

mengakibatkan rendahnya profitabilitas yang dihasilkan, karena pihak perusahaan 

memiliki beban bunga atas hutang yang harus dibayar secara tetap tiap tahunnya 

sehingga profitabilitas menurun. Berbeda dengan perusahaan PT. Budi Acid Jaya 

Tbk., yang memiliki tingkat hutang jangka panjang rendah tetapi tingkat 

profitabilitas yang rendah juga, mungkin perusahaan tersebut memiliki kelancaran 

usaha yang kurang baik dalam hal pembayaran kewajiban jangka pendek dan 

tingkat modal sendiri dan efesiensi perputaran aktiva perusahaan dan mungkin 

bunga hutang yang harus dibayar perusahaan tinggi sehingga dapat mempengaruhi 

profitabilitas yang didapatkan perusahaan. Jadi, adanya fenomena ROE dan ROA 

yang berfluktuasi tersebut mengindikasikan adanya pengaruh antara Long Term 

Debt to Equity terhadap profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Sektor industri 

Tahun 2010-2013. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas,masalah ini sangat menarik bagi 

penulis untuk diteliti lebih lanjut sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul: 

“ Analisis Perkembangan Modal Asingdan Pengaruhnya terhadap 

Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Di Bursa Efek 

Indonesia “.  

 

1.2Perumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana perkembangan modal asing perusahaan manufaktur sektor 

industri di Bursa Efek Indonesia? 
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b. Bagaimana perkembangan profitabilitas perusahaan manufaktur sektor 

industri di Bursa Efek Indonesia? 

c. Bagaimana pengaruh modal asing terhadap profitabilitas perusahaan 

manufaktur sektor industri di Bursa Efek Indonesia? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui perkembangan modal asing di Perusahaan Manufaktur Sektor  

Industri di Bursa Efek Indonesia. 

b. Mengetahuiperkembanganprofitabilitas Perusahaan Manufaktur sektor 

industri di Bursa Efek Indonesia. 

c. Mengetahui pengaruh modal asing terhadap profitabilitas Perusahaan 

Manufaktur  Sektor Industri di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

a. Bagi Mahasiswa : 

Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa sebagai bahan referensi dalam 

pengembangan pengetahuan tentang saham dan sebagai sarana menambah 

ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang manajemen keuangan dan 

sebagai bahan perbandingan antara teori dan fakta yang ada di lapangan. 

b. Bagi Penulis / Peneliti : 

Penelitian ini merupakan sarana untuk mempraktekkan teori dan  

pengetahuan yang di dapatkan dari bangku kuliah, dan juga hasil 

penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk mendukung 

penelitian berikutnya. Dan penelitian ini bermanfaat untuk penulis untuk  

mendapatkan gelar sarjana. 
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c. Bagi Perusahaan : 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi manajer keuangan 

dalammempertimbangkandanmenentukankebijakan keuangan perusahaan 

di waktu yang akan datang. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran 

Peningkatan modal asing akan mempengaruhi besar kecilnya laba yang diperoleh 

oleh perusahaan. Modal asing lebih mudah untuk diperoleh yaitu dengan 

menjualobligasi sehingga perusahaan tidak harus menjual saham perusahaannya. 

Namun selain lebih mudah, jika perusahaan mendapatkan untung ataupun rugi 

perusahaan harus tetap memenuhi kewajibannya. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1.1 Hubungan struktur modal dengan profitabilitas 
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Gambar diatas menunjukkan hubungan variabel-variabel diatas dapat dijelaskan 

bahwa struktur modal perusahaan dibagi menjadi dua yaitu modal sendiri dan 

modal asing. Modal asing atau hutang jangka panjang yang diukur oleh rasio 

LTDE akan mempengaruhi perkembangan profitabilitas yang diukur dengan 

menggunakan rasio ROAdan ROE.Jadi, jika hutang naik, bunga hutang naik 

sehingga EAT turun maka profitabilitas akan mengalami penurunan. Begitu juga 

sebaliknya jika hutang naik, bunga hutang turun sehingga EAT naik maka 

profitabilitas akan mengalami peningkatan.Hutang naik, bunga hutang tetap, EAT 

turun maka profitabilitas akan mengalami penurunan. Jadi, besarnya jumlah 

hutang dan bunga hutang yang ditanggung perusahaan sangat mempengaruhi naik 

turunnya profitabilitas. 

 

   

 

 

Gambar 1.2. Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

1.6  Hipotesis 

Berdasarkan kerangka penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, makadalam 

penelitian ini dapat diajukan  hipotesis sebagai berikut : 

- Diduga bahwa modal asing memiliki pengaruh negatif terhadap 

profitabilitas. 
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