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Abstrak 

Persaingan antar perusahaan didalam dunia bisnis saat ini sudah semakin ketat. Faktor 

pemasaran, kegiatan operasional perusahaan, kinerja dari seluruh karyawan secara 

tidak langsung, dapat dikatakan sebagai beberapa faktor yang mendukung pencapaian 

laba perusahaan, tak terkecuali ketika berbicara tentang aktivitas keuangan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal, struktur aktiva dan 

pertumbuhan perusahaan terhadap optimalisasi laba. Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian berupa laporan keuangan perusahaan perbankan BUMN (Badan 

Usaha Milik Negara) periode 2018-2020. Metode penelitian asosiatif dengan analisis 

regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan struktur modal, struktur aktiva, dan 

pertumbuhan perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi 

laba. Sedangkan secara parsial menunjukkan hasil berbeda, struktur modal 

berpengaruh signifikan terhadap optiimalisasi laba, struktur aktiva tidak berpengaruh 

signifikan terhadap optimalisasi laba, dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap optimalisasi laba. Manajemen perusahaan sebaiknya melakukan 

pertimbangan dan perencanaan yang baik dalam rangka pengelolaan keuangan 

perusahan agar laba dapat dicapai secara optimal dengan memperhatikan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. 

Kata Kunci: Struktur Modal, Struktur Aktiva, Pertumbuhan Perusahaan, dan Laba. 

 

Abstract 

Competition between companies in the business world is now getting tougher. 

Marketing factors, company operational activities, performance of all employees 

indirectly, can be said as several factors that support the achievement of company 

profits, not least when talking about financial activities. This study aims to determine 

the effect of capital structure, asset structure and company growth on optimization. 

profit. The secondary data used in the study is in the form of financial statements of 

state-owned banking companies (State-Owned Enterprises) for the 2018-2020 period. 

Associative research method with multiple linear regression analysis. The results of the 

analysis show that the capital structure, asset structure, and company growth 

simultaneously have a significant effect on profit optimization. While partially showing 

different results, capital structure has a significant effect on profit optimization, asset 

structure has no significant effect on profit optimization, and company growth has no 

significant effect on profit optimization. The management of the company should make 

good judgment and planning in the context of managing the company's finances so that 

profits can be achieved optimally by taking into account the factors that influence it. 

Keywords: Capital Structure, Asset Structure, Company Growth, and Profit. 
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Latar Belakang Masalah 

Persaingan antar perusahaan didalam dunia bisnis saat ini sudah semakin ketat. 

Meningkatnya intensitas persaingan menuntut setiap perusahaan untuk membuat 

perencanaan yang baik dalam segala aspek bidang yang menjadi bagian dari 

perusahaan itu sendiri. Ketika sebuah perusahaan dapat mampu mencapai tujuan 

perusahaan yaitu mencapai laba yang optimal, maka sudah dipastikan bahwa keadaan 

keuangan perusahaan dapat dikatakan keadaan keuangan yang sehat, sehingga dapat 

menjadi suatu tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan.  

Perusahaan Perbankan dengan pencapaian laba yang meningkat disetiap tahunnya. 

Laba adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau 

transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari semua transaksi atau 

kejadian lain yang mempunyai badan usaha selama satu periode. Laba yang optimal 

menggambarkan keuntungan yang tinggi bagi perusahaan.  

Suatu perusahaan pada umumnya didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba 

yang optimal untuk dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Banyak 

faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian laba suatu perusahaan. Faktor 

pemasaran, kegiatan operasional perusahaan, kinerja dari seluruh karyawan secara 

tidak langsung dapat dikatakan sebagai beberapa faktor yang mendukung pencapaian 

laba perusahaan, tak terkecuali ketika berbicara tentang aktivitas keuangan. 

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya.  

Pihak manajemen perusahaan tentunya akan berusaha mencapai tujuan perusahaan 

untuk memperoleh laba yang optimal. Semua faktor-faktor yang ada sangat dibutuhkan 

perusahaan ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan melihat dari faktor 

keuangan yang ada, peneliti menggunakan tiga variable yang dianggap mempengaruhi 

optimalisasi laba, yaitu Struktur Modal, Struktur Aktiva, dan Pertumbuhan Perusahaan.  

Struktur modal dengan pengaturan yang tepat yaitu struktur modal yang 

mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga dapat 

mengoptimalisasi laba perusahaan dengan pencapaian yang sangat memuaskan. 

Struktur aktiva yang tinggi adalah salah satu keuntungan yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan. Ketika perusahaan memiliki struktur aktiva yang tinggi, maka hal itu akan 

mempermudah suatu perusahaan untuk mendapatkan pinajaman atau hutang dari pihak 

luar. Perusahaan yang mampu memprediksi keadaan dimasa depan cenderung akan 

memiliki kondisi keuangan yang baik sehingga dapat mampu mepertahankan bahkan 

meningkatkan tingkat pencapaian labanya. 

Struktur aset ialah pemastian besar alokasi aset lancar maupun aktiva tetap 

(Brigham dan Houston, 2001 : 188). Struktur aset mampu diukur dengan rasio aset 

tetap (FAR). Ini adalah rasio aset tetap terhadap total aset, dan menunjukkan seberapa 

efektif suatu perusahaan menggunakan sumber dananya. Dan ukuran perusahaan juga 

termasuk sebagai variabel yang memengaruhi struktur modal. Dimana ukuran 

perusahaan merupakan faktor penting untuk mempertimbangkan ketika menentukan 

struktur modal. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula utang 

yang dimilikinya, sehingga ukuran perusahaan dapat memengaruhi struktur modalnya 

(Ryan, 2011 : 230). 

Perusahaan yang mengelola perusahaan dengan baik dan memiliki profitabilitas 

yang tinggi dianggap memiliki pertumbuhan yang tinggi. Perusahaan yang memiliki 

tingkat pertumbuhan yang tinggi ini akan mendapatkan perhatian yang utama dari 

investor dan kreditor (Sudarmono, 2016:02). Kasmir (2015:116), menjelaskan bahwa 

rasio pertumbuhan adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 



mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sektor 

usahanya. 

 

Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh struktur modal, struktur aktiva dan 

pertumbuhan perusahaan terhadap optimalisasi laba pada perusahaan perbankan yang 

tercatat di BEI.  

2. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh struktur modal terhadap 

optimalisasi laba pada perusahaan perbankan yang tercatat di BEI.  

3. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh struktur aktiva terhadap 

optimalisasi laba pada perusahaan perbankan yang tercatat di BEI.  

4. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap 

optimalisasi laba pada perusahaan perbankan yang tercatat di BEI. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Manajemen Keuangan 

Menurut Kariyoto (2018:3) manajemen keuangan merupakan integrase dari 

science dan art yang mencermin, dan menganalisa tentang upaya seorang manajer 

financial dengan menggunaka seluruh SDM perusahaan untuk mencari funding, 

mengolah funding, dan membagi funding dengan goal memberikan laba atau welfare 

bagi para pemilik saham dan keberkelanjutan (sustainability) bisnis bagi entitas 

ekonomi. 

 

Struktur Modal  
Siegel dan Shim dalam Fahmi (2014:106) menyatakan bahwa capital structure 

(Struktur Modal) adalah komposisi saham biasa, saham preferen dan berbagai kelas 

seperti itu, laba yang ditahan, dan utang jangka panjang yang dipertahankan oleh 

kesatuan usaha dalam mendanai aktiva. Brigham dan Houston (2011:155) menyatakan 

bahwa penentuan struktur modal akan melibatkan pertukaran antara risiko dan 

pengembalian. Dapat disimpulkan bahwa struktur modal adalah sumber dana yang 

didapat ekstern dan intern perusahaan yang dijadikan modal untuk memenuhi 

kebutuhan perusahaan. 

 

Struktur Aktiva 

Hery (2011:148) menyatakan aktiva tetap (fixed assets) adalah aktiva yang secara 

fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa 

kegunaan (useful life) yang panjang. Aktiva tetap merupakan aktiva yang berwujud 

(tangible assets). Berbeda dengan aktiva tidak berwujud (intangible assets), yang 

dimana tidak memiliki wujud fisik dan dihasilkan sebagai akibat dari sebuah kontrak 

hukum, ekonomi, maupun kontrak sosial. Husnan (2015:167) menyatakan aktiva lancar 

sebagai aktiva yang secara normal berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun atau 

kurang. 

 

Pertumbuhan Perusahaan  

Indriani (2006) dalam Rompas (2011:12) menyatakan pertumbuhan perusahaan 

adalah peningkatan yang terjadi pada perusahaan. Semakin tinggi pertumbuhan 

perusahaan yang berarti pula bahwa kesempatan bertumbuh perusahaan makin tinggi, 

maka akan semakin besar kebutuhan dana yang diperlukan. 

 



Laba 

Hery (2015:658) menyatakan Tujuan (sasaran) utama dari kebanyakan organisasi 

laba adalah memaksimalkan keuntungan, baik keuntungan jangka pendek maupun 

jangka panjang. Jadi, laba merupakan ukuran efektifitas yang penting, disamping itu 

karena laba ada selisih antara pendapatan dan beban, maka laba juga merupakan ukuran 

efisiensi. 

 

Kerangka Konseptual 

Gambar 1 - Peta Konsep 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

H1 : Struktur Modal, Struktur Aktiva dan Pertumbuhan Perusahaan secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Laba pada perusahaan perbankan yang 

tercatat di BEI.  

H2 : Struktur Modal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Laba 

pada perusahaan perbankan yang tercatat di BEI.  

H3 : Struktur Aktiva secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Laba 

pada perusahaan perbankan yang tercatat di BEI.  

H4 : Pertumbuhan Perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Optimalisasi Laba pada perusahaan perbankan yang tercatat di BEI. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Desain Penelitian 

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

asosiatif, dimana penelitian asosiatif yaitu penelitian yang mencari pola hubungan dan 

atau pengaruh antar variabel pada satu objek, dengan tujuan untuk mengetahui adanya 

pengaruh antara variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel 

bebas). Penelitian ini dilakukan pada bursa Efek Indonesia yang dapat dikunjungi 

melalui situs www.idx.co.id 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

H1 

Struktur Modal 
(X1) 

Struktur Aktiva 
(X2) 

Pertumbuhan 
Perusahaan 

(X3) 

Optimalisasi 
Laba (Y) 

H2 

H3 

H4 

http://www.idx.co.id/


Lokasi penelitian ini dilakukan di BEI melalui media internet pada situs 

www.idx.co.id. Dan waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bulan 

Maret-Mei 2021. 

 

Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber 

lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, 

sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah 

(Moleong,2010:159). 

 

Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder historis 

yaitu data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari sumber yang ada baik 

data internal maupun eksternal dan data yang dapat diakses melalui internet, 

penelusuran dokumen atau publikasi informasi. Data diperoleh dari website resmi BEI 

yaitu www.idx.co.id. 

 

Populasi dan Sampel 

Adapun Populasi penelitian ini adalah 45 perusahaan perbankan yang tercatat di 

BEI. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Kriteria yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 4 

perusahaan perbankan BUMN. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik yang dimana 

peneliti mencatat dan melakukan pengumpulan data sekunder yang berasal dari 

laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data laporan 

keuangan diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. 

 

Proses Pengolahan Data 

Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan Komputer 

dengan aplikasi SPSS 25 (Statistical Product and Service Solution). Menurut 

Sutarman (2012:4) Pengolahan data  (data processing) adalah proses perhitungan / 

transformasi data input menjadi informasi yang mudah di mengerti ataupun sesuai 

dengan yang diinginkan. 

 

Uji Asumsi Klasik  
Uji Normalitas  

Uji normalitas diuji dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan 

ketentuan  
sebagai berikut:  
1. Jika Asymp.Sig (2-tailed) < taraf signifikansi 0,05. Maka residual berdistribusi tidak 

normal  
2. Juka Asymp.Sig (2-tailed) > taraf signifikansi 0,05. Maka residual berdistribusi 

normal  
 

Uji Multikolinearitas  

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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Multikolinieritas tidak terjadi apabila nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF 

kurang dari 10, apabila tidak terjadi multikolinieritas maka analisis dapat dilanjutkan 

(Ghozali,2018:107).  

Keterangan :  
Tolerance Value < 0,10 atau VIF > 10 terjadi multikolinearitas  
Tolerance Value > 0,10 atau VIF < 10 tidak terjadi multikolinearitas  
 

Uji Heterokedastisitas  
Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas menggunakan uji Park Uji 

heterokedastisitas dapat diketahui dari nilai signifikan korelasi park antara 

masing-masing variabel independen dengan residualnya. Jika nilai signifikan lebih 

besar dari 5% (0,05) maka tidak terdapat heterokedastisitas dan sebaliknya jika lebih 

kecil dari 5% (0,05) maka terdapat heterokedastisitas (Ghozali, 2018:141-142).  
 

Uji Autokorelasi  
Pada penelitian ini menggunakan metode Durbin-Watson. Menurut Santoso 

(2015:194) untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, dari data residual terlebih 

dahulu dihitung nilai statistik Durbin-Watson (D-W), dengan menggunakan kriteria 

sebagai berikut :  
a. Apabila D-W dibawah -2 artinya ada autokorelasi positif.  
b. Apabila D-W diantara -2 dan +2 maka tidak ada autokorelasi.  
c. Apabila D-W diatas +2 artinya ada autokorelasi negative. 

  
Analisa Regresi Linier Berganda  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik regresi linier berganda (Multiple 

Regression Model) untuk mengetahui pengeruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Analisis regresi linier berganda digunakan karena melibatkan dua atau 

lebih variabel independen.Rumus : Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e  
Keterangan :  
Y = Return Saham  
a = Konstanta  
X1 = Return on Assets (ROA)  
X2 = Debt to Equity Ratio (DER)  
X3 = Current Ratio (CR)  
b1–b3 = Koefisen Regresi  
e = error  
 

Uji Parsial (uji t)  
Uji-t dilakukan untuk menguji secara parsial signifikan pengaruh variabel 

independen yang diteliti terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2018: 98) Uji 

beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen secara parsial. Dasar pengembilan keputusan dalam uji t adalah sebagai 

berikut:  
1. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Artinya 

variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  
2. Jika nilai signifikansi < 0,05. Maka hipotesis alternatif (Ha) diterima. Artinya 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  
 

Uji Simultan (uji F)  



Uji simultan (uji statistik F) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara bersama-sama signifikan secara statistik dalam mempengaruhi 

variabel dependen. Menurut Ghozali (2018: 98) Uji Statistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) 

terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Dasar pengembilan keputusan dalam 

uji F adalah sebagai berikut:  
1. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Artinya 

variabel independen secara bersama-sama tidak berpegaruh signifikan terhadap 

variabel dependen.  
2. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis alternatif (Ha) diterima. Artinya 

variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen.  
 

Koefisien Determinasi (R2)  
Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi (R2 ) 

merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 

nol dan satu. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2018:97). Dengan kata lain 

nilai R2 menunjukkan besarnya regresi yang mampu menjelaskan variabel.dependen. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

HASIL PENELITIAN 

Statistik Deskriptif  

Tabel 1 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

Struktur_Modal 48 5,50774 20,26429 8,8599696 3,71591176 

Struktur_Aktiva 48 ,00235 ,03508 ,0256308 ,00740438 

Pertumbuhan_Perusaha

an 

48 ,68101 20,81805 10,7694492 5,08358702 

Optimalisasi_Laba 48 ,00148 ,02500 ,0091908 ,00619266 

Valid N (listwise) 48     

Sumber: data diolah dengan SPSS, 2021 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pada variabel Struktur Modal jumlah sampel yang digunakan (N) sebanyak 48 

data yang merupakan data valid tanpa ada data yang hilang. Nilai minimum 

pada Struktur Modal sebesar 5,50774 dan maximum sebesar 20,26429 dengan 

nilai rata-rata sebesar 8,8599696 dari standar deviasi sebesar 3,71591176. 

2. Pada variabel Struktur Aktiva jumlah sampel yang digunakan (N) sebanyak 48 

data yang merupakan data valid tanpa ada data yang hilang. Nilai minimum 

pada Struktur Aktiva sebesar 0,00235 dan maximum sebesar 0,03508 dengan 

nilai rata-rata sebesar 0,0256308 dari standar deviasi sebesar 0,00740438. 



3. Pada variabel Pertumbuhan Perusahaan jumlah sampel yang digunakan (N) 

sebanyak 48 data yang merupakan data valid tanpa ada data yang hilang. Nilai 

minimum pada Pertumbuhan Perusahaan sebesar 0,68101 dan maximum 

sebesar 20,81805 dengan nilai rata-rata sebesar 10,7694492 dari standar 

deviasi sebesar 5,08358702. 

4. Pada variabel Optimalisasi Laba jumlah sampel yang digunakan (N) sebanyak 

48 data yang merupakan data valid tanpa ada data yang hilang. Nilai minimum 

pada Optimalisasi Laba sebesar 0,00148 dan maximum sebesar 0,02500 

dengan nilai rata-rata sebesar 0,0091908 dari standar deviasi sebesar 

0,00619266. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Tabel 2 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardiz

ed Residual 

N 48 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

,22996966 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,106 

Positive ,054 

Negative -,106 

Test Statistic ,106 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber: data diolah dengan SPSS, 2021 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 yaitu 0,200 > 0,05. Maka dapat 

dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal. 

 

Uji Multikolinearitas 

Tabel 3 

Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 

X1_Struktur_Modal 0,631 1,585 

X2_Struktur_Aktiva 0,565 1,769 

X3_Pertumbuhan_Perusahaan 0,868 1,152 

a. Dependent Variable: Y_Optimalisasi_Laba 

  Sumber: data diolah dengan SPSS, 2021 



 Dari data pada tabel 3 tersebut dilihat dari nilai tolerance nya, semua variabel 

nilainya lebih besar dari 0,10 dan juga ketiganya memiliki VIF yang kurang dari 10 

maka kesimpulan yang dapat diambil dari tabel 3 yaitu tidak terdapat 

multikolinearitas antar variabel bebas, sehingga model regresi dapat digunakan. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4 

Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -9,405 2,083  -4,514 ,000 

Struktur_Modal -,106 ,089 -,223 -1,192 ,240 

Struktur_Aktiva -36,588 47,259 -,153 -,774 ,443 

Pertumbuhan_Perus

ahaan 

-,021 ,056 -,060 -,380 ,706 

a. Dependent Variable: LnREs_2 

Sumber: data diolah dengan SPSS, 2021 

Dari tabel 4 menunjukkan probability value (signifikansi) masing-masing 

variabel dependen. Dari hasil regresi nilai absolute residual terhadap variabel 

independen diperoleh nilai signifikansi diatas nilai signifikansi 0,05 dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

Uji Autokorelasi 

Tabel 5 

Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Wats

on 

1 ,554a ,307 ,260 ,00532844 1,507 

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan_Perusahaan, Struktur_Modal, 

Struktur_Aktiva 

Sumber: data diolah dengan SPSS, 2021 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 5 menunjukkan nilai Durbin Watson 

diantara -2 dan +2 yaitu sebesar 1,507. Maka dapat dikatakan bahwa data penelitian 

tidak terdapat autokorelasi. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 
 Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Struktur 

Modal, Struktur Aktiva, Pertumbuhan Perusahaan terhadap Optimalisasi Laba pada . 

Analisis dilakukan dengan aplikasi SPSS 25. Hasil analisis disajikan pada tabel 6 

berikut ini: 

 

 

 

 

 



Tabel 6 

Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) ,024 ,006 
 

3,865 ,000 

Struktur_Modal -,001 ,000 -,660 -4,179 ,000 

Struktur_Aktiva -,204 ,140 -,244 -1,463 ,151 

Pertumbuhan_Perus

ahaan 

3,610E-5 ,000 -,030 ,220 ,827 

a. Dependent Variable: Optimalisasi_Laba 

Sumber: data diolah dengan SPSS, 2021 

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat nilai konstanta (nilai a) sebesar 0,024 dan untuk 

Struktur Modal (nilai b1) sebesar -0,001 sementara Struktur Aktiva (nilai b2) sebesar 

-0,204 serta Pertumbuhan Perusahaan (nilai b3) sebesar 3,610, maka didapatkan 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y= 0,024 - 0,001X1 - 0,204X2 + 3,610X3 + e 

Bentuk persamaan regresi linier berganda tersebut dapat diartikan sebagai 

berikut: 

1. Konstanta sebesar 0,024 menyatakan bahwa jika variabel bebas yaitu 

Struktur Modal, Struktur Aktiva dan Pertumbuhan Perusahaan sama 

dengan (0) nol, maka besarnya tingkat Optimalisasi Laba sebesar 0,024. 

2. X1 (koefisien Struktur Modal) sebesar -0,001 menyatakan bahwa setiap 

terjadi peningkatan variabel Struktur Modal sebesar (1) satuan maka 

Optimalisasi Laba menurun 0,001.  

3. X2 (koefisien Struktur Aktiva) sebesar -0,204 menyatakan bahwa setiap 

terjadi peningkatan variabel Struktur Aktiva sebesar (1) satuan maka 

Optimalisasi Laba menurun 0,204.  

4. X3 (koefisien Pertumbuhan Perusahaan) sebesar 3,610 menyatakan bahwa 

setiap terjadi peningkatan variabel Pertumbuhan Perusahaan sebesar (1) 

satuan maka Optimalisasi Laba meningkat 3,610. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Struktur Modal, Struktu Aktiva, dan 

Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap Optimalisasi Laba. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pengujian Hipotesis 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Tabel 7 

Uji t 

Coefficientsa 

Model T Sig. 

1 

(Constant) 3,865 ,000 

Struktur_Modal -4,17

9 

,000 

Struktur_Aktiva -1,46

3 

,151 

Pertumbuhan_Perusa

haan 

,220 ,827 

a. Dependent Variable : 

Y_Optimalisasi_Laba 

Sumber: data diolah dengan SPSS, 2021 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 7 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pada pengujian Struktur Modal terhadap Optimalisasi Laba diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan nilai signifikansi variabel 

Struktur Modal lebih kecil dari taraf signifikansi (0,000 < 0,05) yang artinya 

(H1) diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Struktur Modal 

berpengeruh signifikan terhadap Optimalisasi Laba pada perusahaan 

perbankan yang tercatat di BEI. 

2. Pada pengujian Struktur Aktiva terhadap Optimalisasi Laba diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,151. Hal ini menunjukkan nilai signifikansi variabel 

Struktur Aktiva lebih besar dari taraf signifikansi (0,151 > 0,05) yang artinya 

(H2) ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Struktur Aktiva 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Optimalisasi Laba pada perusahaan 

perbankan yang tercatat di BEI. 

3. Pada pengujian Pertumbuhan Perusahaan terhadap Optimalisasi Laba 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,827. Hal ini menunjukkan nilai 

signifikansi variabel Pertumbuhan Perusahaan lebih besar dari taraf 

signifikansi  (0,827 > 0,05) yang artinya (H3) ditolak. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Optimalisasi Laba pada perusahaan perbankan yang 

tercatat di BEI. 
 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Tabel 8 

Uji F 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,001 3 ,000 6,494 ,001b 

Residual ,001 44 ,000   

Total ,002 47    

a. Dependent Variable: Optimalisasi_Laba 



Pada tabel 8 tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,001 yang 

artinya nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05 

(0,001 < 0,05) yang artinya (H4) diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa variabel Struktur Modal, Struktur Aktiva, dan Pertumbuhan Perusahaan secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Laba pada 

perusahaan perbankan yang tercatat di BEI. 

 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 9 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,554a ,307 ,260 ,00532844 

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan_Perusahaan, 

Struktur_Aktiva, Struktur_Modal 

b. Dependent Variable: Optimalisasi_Laba 

Sumber: data diolah dengan SPSS, 2021 

 Berdasarkan hasil uji di tabel 9 hasil koefisien determinasi (R2) menunjukkan 

nilai sebesar 0,260 atau 26%. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen 

(Struktur Modal, Struktur Aktiva, dan Pertumbuhan Perusahaan) mampu menjelaskan 

perubahan variabel dependen (Optimalisasi Laba) sebesar 26% sedangkan sisanya 

74% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. 

 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Struktur Modal Terhadap Optimalisasi Laba 

Struktur modal berkaitan dengan susunan pembelanjaan perusahaan yang 

permanen. Struktur modal terdiri dari hutang-hutangjangka panjang, modal saham dan 

laba yang ditanam kembali. Stuktur modal menggambarkan komposisi modal dalam 

komponen-komponen modal sendiri (equity) dan Modal pada pihak ketiga yang 

dipinjamkan untuk jangka panjang. Struktur modal merupakan perimbang antara 

hutang jangka panjang dan modal sendiri yang merupakan pembelanjaan permanen. 

Pemilihan struktur modal yang tepat oleh manajemen adalah berdasarkan bukti bahwa 

struktur modal tersebut dapat meningkatkan harga saham. Bagi manajemen yang 

konservatif, memilih menggunakan jumlah hutang yang lebih kecil rata-rata industri, 

sementara manajemen lain menggunakan sebaliknya. Kebijakan dalam menentukan 

tingkat struktur modal baik rendah, moderat atau tinggi tergantung dari sikap 

manajemen terhadap risiko yang dihadapi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Struktur Modal berpengaruh signifikan 

terhadap Optimalisasi Laba. Penggunaan hutang dapat mengoptimalkan laba 

peusahaan. Biaya yang ditimbulkan hutang lebih rendah daripada manfaat 

menggunakan hutang sehingga laba bisa di optimalkan. Penggunaan hutang menurut 

teori stuktur modal dapat meningkatkan laba perusahaan jika penggunaan hutang 

tersebut memberikan maafaat yang melebihi biaya dari hutang tesebut. Namun jika 

biaya yang ditimbulkan hutang lebih rendah dari manfaat penggunaan hutang maka 

laba akan meningkat. 

 

Pengaruh Struktur Aktiva Terhadap Optimalisasi Laba 

Struktur aktiva merupakan perbandingan antara aktiva tetap dengan total aktiva 

yang dimiliki perusahaan yang dapat menentukan besarnya alokasi dana untuk 



masing-masing komponen aktiva. Semakin tinggi struktur aktiva perusahaan 

menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan mendapatkan jaminan hutang 

jangka panjang. Perusahaan dengan struktur aktiva tinggi cenderung memilih 

menggunakan dana dari pihak luar atau hutang untuk mendanai kebutuhan modalnya. 

Sedangkan perusahaan yang berukuran besar memiliki kemampuan dan fleksibilitas 

yang lebih untuk mengakses sumber dana eksternal sehingga cenderung 

meningkatkan hutang. Hal itu terjadi karena kreditur lebih tertarik pada perusahaan 

besar dibandingkan perusahaan kecil sebab pinjaman dari kreditur membutuhkan 

jaminan yang setimpal dengan jumlah yang dipinjamkan pada perusahaan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Struktur Aktiva tidak berpengaruh  
signifikan terhadap Optimalisasi Laba. Komposisi aktiva tetap yang digunakan tidak 

dapat mengoptimalkan laba peusahaan. Pengalokasian investasi dalam aktiva tetap 

tidak memberikan keuntungan yang cukup besar bagi perusahaan sehingga laba tidak 

dapat dioptimalkan. 

 

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Optimalisasi Laba 

Penjualan merupakan suatu proses pembebanan sejumlah biaya baik secara 

tunai maupun kredit kepada pelanggan atas barang atau jasa yang didapatkannya. 

Pertumbuhan atas penjualan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari 

produk dan jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari 

penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan perusahaan. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa suatu perusahaan dapat dikatakan 

mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik jika  
terdapat peningkatan yang konsisten dan aktivitas utama operasinya. Jadi, 

pertumbuhan yang terjadi dalam perusahaan dagang sering dikatakan sebagai tingkat 

pertumbuhan penjualan. Tingkat pertumbuhan suatu perusahaan dapat dilihat dari 

pertambahan volume dan peningkatan harga khususnya dalam hal penjualan karena 

penjualan merupakan suatu aktivitas yang umumnya dilakukan oleh perusahaan untuk 

mendapat tujuan yang ingin dicapai yaitu tingkat laba yang diharapkan. Perhitungan 

tingkat penjualan pada akhir periode dengan penjualan yang dijadikan periode dasar.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Laba. Pertumbuhan perusahaan tidak 

dapat meningkatkan laba. Meskipun penjualan mengalami peningkatan bukan berarti 

laba pun dapat meningkat. Hal tesebut diakibatkan karena biaya-biaya yang timbul 

juga tinggi sehingga pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat  
menghasilkan laba yang rendah jika biaya yang dihasilkan juga tinggi. 

 

Pengaruh Struktur Modal, Struktur Aktiva, Pertumbuhan Perusahaan 

Terhadap Optimalisasi Laba 

Nilai signifikansi sebesar 0,001 yang artinya nilai tersebut lebih kecil dari taraf 

signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05 (0,001 < 0,05) yang artinya (H4) diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Struktur Modal, Struktur Aktiva, 

dan Pertumbuhan Perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan 

terhadap Optimalisasi Laba pada perusahaan perbankan yang tercatat di BEI. 

Hasil koefisien determinasi (R2) menunjukkan nilai sebesar 0,260 atau 26%. Hal 

ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen (Struktur Modal, Struktur Aktiva, 

dan Pertumbuhan Perusahaan) mampu menjelaskan perubahan variabel dependen 

(Optimalisasi Laba) sebesar 26% sedangkan sisanya 74% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. 

 



PENUTUP 

 

Simpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh Struktu Modal, Struktur Aktiva, dan 

Pertumbuhan Prusahaan terhadap Optimalisasi Laba pada perusahaan perbankan yang 

tercatat di BEI. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

keseluruhan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Struktur Modal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Optimalisasi Laba perusahaan. 

2. Struktur Aktiva secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap 

Optimalisasi Laba perusahaan.  

3. Pertumbuhan Perusahaan secara parsial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap Optimalisasi Laba perusahaan. 

4. Struktur Modal, Struktur Aktiva, dan Pertumbuhan Perusahaan secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Laba 

perusahaan. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan  

Perusahaan hendaknya melakukan perencanaan dan pertimbangan yang 

matang dalam membuat keputusan yang baik dalam rangka pengelolaan 

keuangan perusahaan agar laba yang dicapai dapat optimal dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perusahaan juga 

harus dapat menentukan kapan harus menggunakan dana yang berasal dari 

pinjaman atau dengan mengeluarkan saham tambahan.  

2. Bagi peneliti lebih lanjut  

Peneliti yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai struktur 

modal, struktur aktiva dan pertumbuhan penrusahaan dan pengaruhnya 

terhadap optimalisasi laba, sebaiknya menambah variable-variabel lain yang 

sifatnya kualitatif dengan obyek yang lebih luas. 
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