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MOTTO 

 

▪ Jika kalian bersyukur maka akan Aku tambahkan nikmat-Ku untuk kalian 

(QS. Ibrahim: 7). 

▪ Berdoalah untukKu pasti Aku kabulkan untuk kalian (QS. Ghafir: 60). 

▪ Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka 

(jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan 

orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaKu, maka hendaklah mereka 

beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran (QS. Al-

Baqarah: 186). 

▪ Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan eengkau 

menjaga harta. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah 

bila dibelanjakan. (Ali bin Abi Thalib). 

▪ Orang-orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal yaitu, 

kepercayaan, cinta dan rasa hormat. (Ali bin Abi Thalib). 

▪ Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sehingga mereka merubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (QS. Ar Ra’d 13:11). 
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ABSTRAK 

 

Chusni, Achmad. 2020 “Pengaruh Struktur Pendanaan dan Pertumbuhan 

Penjualan terhadap Profitabilitas Perusahaan dengan Kepemilikan 

Institusional sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2017)”. Program Studi 

Akuntansi Fakutas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten.  

  

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur pendanaan 

dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas perusahaan dengan kepemilikan 

institusional sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII) tahun 2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu 

data yang telah dikumpulkan oleh sebuah institusi tertentu dan dipublikasikan 

secara umum. Ada 16 perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2016-2017. 

Tehnik penelitian sampel menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan 

sampel dengan kriteria tertentu.  

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji t struktur pendanaan nilai 

signifikansi 0,00 dan pada variabel pertumbuhan penjualan nilai signifikansi 0.027 

yang artinya bahwa nilai sig tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga struktur 

pendanaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan. Pada uji koefisien determinasi kedua variabel mampu mempengaruhi 

variabel dependen sebesar 41%. Kemudian kepemilikan Institusional sebagai 

variabel moderasi tidak mampu memperkuat pengaruh struktur pendanaan dan 

pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII) tahun 2017. 

 

Kata Kunci : Profitabilitas, Struktur Pendanaan, Pertumbuhan Penjualan, 

    Kepemilikan Institusional
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ABSTRACT 

 

 

Chusni, Achmad. 2020 "The Effect of Funding Structure and Sales Growth 

towards Companies' Profitability with Institutional Ownership as Moderating 

Variable (Empirical Study in Companies Listed in Jakarta Islamic Index (JII) 

2017)". Accounting Study Program, Faculty of Economics, Widya Dharma 

University, Klaten.  

  This study aims to determine the effect of funding structure and sales 

growth towards companies' profitability with institutional ownership as moderating 

variable in companies listed in jakarta islamic index (JII) 2017. This study uses 

secondary data that was collected by a particular institution and was published 

publicly. There are 16 registered companies in JII during 2016-2017 that become 

objects of this research. This research uses purposive sampling as research sampling 

technique which takes sample based on certain criteria.  

 

  The result shows that in the t test of funding structure, the sig value was 

0.00 and the sig value in sales growth variable is 0.027. This means that both of sig 

value are less than 0.05. Therefore, it can be concluded that funding structure and 

sales growth affect the companies profitabilitiy. In coefficient determination test, 

these two variables are able to influence the dependent variable by 41%. Afterwards, 

Institutional ownership as moderating variable is not able to strengthen the 

influence of funding structure and sales growth towards the profitability of 

companies listed in the 2017 Jakarta Islamic Index (JII). 

 

Keywords : Profitability, Funding Structure, Sales Growth, Institutional  

    Ownership
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu dapat diukur dengan melihat kesuksesan dan kemampuan perusahaan 

dalam menggunakan aktivanya secara produktif, karena hal tesebut struktur 

pendanaan, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional komponen untuk 

dikelola dan dimanfaatkan secara efektif dan produktif, sehingga mampu 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Perkembangan perusahaan yang 

meningkat akan mempengaruhi tingkat persaingan antar perusahaan. Tujuan 

perusahaan yaitu untuk meningkatkan profit perusahaan sehingga dapat 

memberikan kemakmuran bagi pemilik atau para pemegang saham.  

Perusahaan dapat memaksimalkan laba apabila manajer keuangan 

mengetahui faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas 

perusahaan. Mengetahui pengaruh faktor-fakor terhadap profitabilitas, perusahaan 

dapat menentukan langkah untuk mengatasi masalah-masalah dan meminimalisir 

dampak negatif yang timbul. Semua faktor yang terdapat dalam sebuah perusahaan 

memiliki pengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. 

Aktivitas aset yang terjadi dalam sebuah perusahaan memiliki pengaruh yang cukup 

besar dalam menentukan seberapa besar laba yang akan diperoleh perusahaan. 

Semakin lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan produksi, 
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maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan baik untuk 

pemeliharaan ataupun biaya produksi. Lamanya periode perputaran dari beberapa 

faktor yang ada, akan berpengaruh terhadap biaya yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan. 

Mayangsari (2001) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur pendanaan terhadap pofitabilitas. Hasil penelitiannya 

menunjukkan profitabilitas secara signifikansi mempengaruhi kebijakan pendanaan 

eksternal karena dengan meningkatnya laba yang dihasilkan akan mengurai 

perusahaan untuk berhutang. Penelitian oleh Saidi (2004) bertujuan untuk menguji 

pengaruh ukuran perusahaan (size), risiko bisnis (business risk), pertumbuhan 

aktiva (growth of assets), profitabilitas (profitability), struktur kepemilikan 

(ownership structure) terhadap struktur modal baik secara simultan maupun parsial. 

Penelitian dilakukan terhadap perusahaan  go public di Bursa Efek Jakarta tahun 

1997–2002. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan ukuran 

perusahaan, Risiko bisnis, Pertumbuhan aktiva, profitabilitas, dan struktur 

kepemilikan perusahaan secara bersama–sama berpengaruh terhadap struktur 

modal. 

Mengelola sumber dana secara efisien, di harapkan perusahaan dapat 

meningkatkan keuntungannya. Penggunaan dari masing-masing jenis modal 

mempunyai pengaruh berbeda terhadap laba yang diperoleh perusahaan. Menurut 

Aditya (2006) menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dan 

penggunaan Internal Financing yang lebih besar dapat menurunkan penggunaan 

hutang.  
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Pertumbuhan penjualan adalah perubahan penjualan pada laporan 

keuangan pertahun. Tolak ukur perusahaan yang sehat juga dipengaruhi oleh 

tingkat pertumbuhan penjualan yang terus meningkat. Pertumbuhan penjualan 

memiliki pengaruh yang strategis bagi perusahaan karena pertumbuhan penjualan 

ditandai dengan peningkatan market share yang akan berdampak pada peningkatan 

penjualan dari perusahaan sehingga akan meningkatkan profitabilitas dari 

perusahaan (Pagono dan Schivardi, 2003). Pengaruh signifikansi pertumbuhan 

penjualan terhadap profitabilitas dibuktikan oleh hasil penelitian Astuti dan Rita 

(2015), pada penelitian Hansen dan Juniarti (2014) menentukan hasil yang berbeda 

bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikansi terhadap 

profitabilitas. 

Struktur kepemilikan dibagi dua yaitu kepemilikan oleh pihak dalam 

negeri dan kepemilikan oleh pihak luar negeri. Perusahaan yang kepemilikan 

dipegang pihak luar negeri akan cenderung lebih bertanggungjawab terhadap 

laporan keuangannya. Perusahaan akan berusaha mempertahankan reputasinya agar 

pihakluar tetap mau menanamkan dananya. Kepemilikan saham yang 

terkonsentrasi oleh Instutional Investor akan lebih mengoptimalkan efektifitas 

pengawasan aktivitas manajemen karena besarnya dana yang ditanamkan 

(Haryono, 2005). Struktur kepemilikan saham oleh pihak eksternal, penyebaran 

jumlah pemegang saham dan kepemilikan saham oleh pihak internal mempunyai 

pengaruh yang signifikansi dan berhubungan negatif dengan Dept Ratio 

(Soebiantoro, 2007). Kepemilikan institusioanal menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.  
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Harga saham merupakan faktor yang membuat para investor 

menginvestasikan dananya dipasar modal dikarenakan dapat mencerminkan tingkat 

pengembalian modal. Pada prinsipnya, para investor membeli saham untuk 

mendapatkan dividen serta menjual saham tersebut pada harga yang lebih tinggi. 

Kalangan pengembang pasar modal menyadari potensi penghimpunan dana Umat 

Islam cukup besar dan perlu diinvestasikan ditempat yang benar. Pada tanggal 14-

15 Maret 2003 meluncurkan Pasar Modal Syariah oleh BAPEPAM, serta 

melakukan penandatangan Nota Kesepakatan (Memorandum Of Undestanding) 

dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN juga 

melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT Danareksa Invesment 

Management yang selanjutnya membentuk Jakarta Islamic Index (JII) untuk 

kepentingan investasi syariah. Tercatat 30 jenis saham yang diperdagangkan di JII.  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti 

kembali karena pada beberapa hasil penelitian ditemukan adanya 

ketidakkonsistenan untuk pengaruh profitabilitas, struktur pendanaan dan 

pertumbuhan penjualan. Dimana penelitian ini mengadopsi penelitian sebelumnya 

oleh Violita dan Sulasmiyati (2017) yang berjudul Pengaruh Struktur Modal (DER) 

terhadap Profitabilitas (ROE), penelitian Muktiadji (2009) dengan judul Pengaruh 

Penjualan dan Profitabilitas terhadap Pertumbuhan Penjualan, dengan 

menambahkan variabel moderasi Kepemilikan Institusional sebagai variabel 

pemoderasi. Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti 

tertarik melakuakan penelitian dengan judul: “Pengaruh Struktur Pendanaan 

dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Profitabilitas Perusahaan dengan 
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Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2017) ”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian 

adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah struktur pendanaan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) ? 

2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) ? 

3. Apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh struktur pendanaan 

terhadap profitabilitas pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index (JII) ? 

4. Apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh pertumbuhan 

penjualan terhadap profitabilitas perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji apakah struktur pendanaan berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). 
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2. Untuk menguji apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). 

3. Untuk menguji peran kepemilikan institusional dalam memoderasi 

pengaruh struktur pendanaan terhadap profitabilitas perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). 

4. Untuk menguji peran kepemilikan institusional dalam memoderasi 

pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis mengenai pengaruh struktur pendanaan, pertumbuhan 

penjualan dan kepemilikan institusional terhadap profitabilitas perusahaan. 

Menerapakan ilmu yang diperoleh semasa di bangku perkuliahan sehingga 

bisa dimanfaatkan sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi 

perusahaan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan 

profitabilitas, struktur pendanaan, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan 
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institusional. Mengelola sumber daya perusahaan agar digunakan secara 

efektif sehingga menciptakan profit yang lebih besar bagi perusahaan. 

3. Bagi Investor dan Calon Investor 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada 

investor dan calon investor dalam mengambil keputusan berinvestasi 

dengan memperhatikan faktor profitabilitas, struktur pendanaan, 

pertumbuhan penjualan dan kepemilikan institusional. 

4. Peneliti Selanjutnya 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan berfikir serta mendorong munculnya penelitian-penelitian serupa 

dimasa yang akan datang mengenai profitabilitas perusahaan. Peneliti 

selajutnya bisa menjadikan referensi untuk menambah variabel lain terkait 

profitabilitas, struktur pendanaan, pertumbuhan penjualan, kepemilikan 

institusional.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh 

struktur pendanaan, pertumbuhan penjualan terhadap pofitabilitas dengan 

kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi yang terdaftar di Jakata 

Islamic Index (JII) pada tahun 2017 yang telah melalui tahap pengumpulkan 

data, pemilihan data, pengolahan data, dan analisis data maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1.  Hasil analisis menggunakan regresi berganda diperoleh nilai signifikansi 

0,000 < 0,05 sehingga H1 diterima, maka variabel struktur pendanaan 

berpengaruh signifikan terhadap profitailitas perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2017. Semakin tinggi rasio DER maka 

dapat dikatakan kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan tidak 

efisien karena besarnya proporsi hutang begitu pula sebaliknya, apabila 

rasio DER semakin rendah maka kegiatan operasional perusahaan tersebut 

akan semakin efisien atau pendanaan terhadap perusahaan seimbang dari 

komposisi hutang dan modal sendiri. 

2. Hasil analisis menggunakan regresi berganda diperoleh nilai signifikansi 

0,027 < 0,05 sehingga H2 diterima, maka pertumbuhan penjualan 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
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dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka perusahaan dapat 

meningkatkan kemampuan untuk memperoleh pendapatan dan laba 

perusahaan. Dengan peningkatan pendapatan tersebut, maka perusahaan 

dapat menutup biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan 

serta memperbaiki struktur modal perusahaan karena dapat membayar 

hutang perusahaan dan meningkatkan modal sendiri. Peneliti menyakini 

bahwa tingginya profit yang dihasilkan perusahaan difokuskan untuk 

meningkatkan pertumbuhan penjualan. 

3. Hasil analisis menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) 

diperoleh nilai signifikansi 0,433> 0,05 sehingga H3 ditolak, maka 

menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak mampu 

memoderasi pengaruh struktur pendanaan terhadap profitabilitas 

perusahaan yang terdaftar di Jakata Islamic Index (JII) pada tahun 2017. 

Pihak institusional harus terus meningkatkan upaya dalam mengelola 

struktur pendanaan perusahaan. Sekaligus kepemilikan institusional lebih 

memonitoring struktur pendanaan sehingga tercapainya profit bagi 

perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki 

kepemilikan institusional yang tinggi memiliki profit yang tinggi, atau 

sebaliknya data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan struktur 

pendanaan tidak searah dengan kebijakan kepemilikan institusional, 

dengan demikian keberadaan kepemilikan institusional tidak dapat 

memoderasi pengaruh struktur pendanaan terhadap prfitabilitas 

perusahaan. 
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4. Hasil analisis menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) 

diperoleh nilai signifikansi 0,295 > 0,05 sehingga H4 ditolak, maka 

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi 

pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas perusahaan yang tedaftar di 

Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kebijakan-kebijakan yang diterepakan oleh kepemilikan 

institusional pada pertumbuhan penjualan untuk menghasilkan profit 

berbanding terbalik dengan permintaan pasar yang tidak bisa ditebak. Serta 

lebih mengendalikan pihak manajemen untuk mengurangi tindakan yang 

bisa merugikan perusahaan. Serta pengawasan yang lebih efektif dan 

efisien.  

 

B. Saran 

    Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka ada beberapa saran 

yang dapat peneliti sampaikan seperti berikut ini : 

1. Bagi Perusahaan  

a. Penentuan struktur pendanaan dengan menggunakan hutang pada level  

tertentu, dengan manfaat lebih besar sebagai sumber pendanaannya 

maka dapat meningkatkan profit perusahaan.  

b. Perusahaan lebih meningkatkan penjualan agar dapat menutup biaya 

yang dikeluarkan selama proses produksi, sehingga dapat 

meningakatkan profit yang lebih besar. 
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c. Kepemilikan institusional lebih memperhatikan komposisi struktur 

pendanaan perusahaan, karena hal tersebut merupakan aspek penting 

yang akan dinilai oleh investor saat melakukan investasi. Kepemilikan 

institusional harus mampu menentukan struktur pendanaan optimal 

dengan memperhatikan Margin Cost dan Margin Benefit yang 

dihasilkan dari besarnya penggunaan utang yang digunakan untuk 

pembiayaan perusahaan. 

d. Perusahaan menyusun strategi penjualan yang agresif, terutama untuk 

pengembangan pasar yang sesuai trend digemari konsumen.  

2. Bagi Investor dan Calon Investor 

a. Dalam melakukan pembelian saham memperhatikan struktur 

pendanaan terutama pada rasio hutang. Pengambilan keputusan atas 

struktur pendanaan yang baik akan menguntungkan perusahaan dan 

akhirnya akan menguntungkan pemegang saham. 

b. Mempertimbangkan peningkatan pertumbuhan penjualan yang 

dihasilkan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya karena hal 

tersebut menunjukkan kinerja perusahaan dan juga prospek perusahaan 

dimasa yang akan datang. Sehingga nantinya akan memakmurkan 

pemegang saham atau investor itu sendiri. 

c. Mempertimbangkan untuk melakukan investasi terutama pada 

perusahaan-perusahaan yang tergabung di Jakarta Islamic Index (JII) 

karena perusahaan tersebut sudah terseleksi oleh Dewan Syariah 
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Nasional, sehingga sesuai dengan Syariah Islam dalam menjalankan 

kegiatan berinvestasi. 

 

3. Bagi Akademisi 

a. Hasil dari analisis regresi pada perusahaan yang terdaftar Di Jakarta 

Islamic Index (JII) periode 2016-2017 diperoleh R-Square sebesar 41% 

artinya masih 59% perlu kajian lebih lanjut dalam menetapkan variabel 

lain yang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.  

b. Peneltian tidak hanya pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index (JII) melainkan dalan konteks yang lebih luas lagi. 

c. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan periode penelitian yang 

lebih panjanng karena semakin panjang waktu pengamatan maka 

semakin besar kesempatan untuk melakukan pengamatan yang akurat. 
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