
BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model penelitian terdahulu 

Penelitian mengenai pengaruh growth, size, dan tangibility terhadap 

kinerja keuangan dengan leverage sebagai mediasi telah dilakukan sebelumnya. 

Begitu juga penelitian mengenai pengaruh growth, size, dan tangibility terhadap 

leverage keuangan dan pengaruh leverage terhadap financial performance 

perusahaan. Penelitian telah dilakukan oleh banyak peneliti dengan mengambil 

data di berbagai Negara yang berbeda. Ada juga yang meneliti pengaruh leverage 

terhadap kinerja keuangan di Negara yang berkembang dan juga negara maju, 

tetapi lebih banyak diteliti di Negara yang sedang berkembang. Penelitian juga 

terdiri dari berbagai industri. Industri yang diteliti melingkupi automotive hingga 

transportasi. Berikut ada beberapa penelitian yang dilakukan terdahulu mengenai 

pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Setiadharma dan Machali (2017) meneliti tentang pengaruh struktur aset 

dan ukuran terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel 

mediasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan 5 tahun 

(2010-2014) dari 34 perusahaan bidang properti di Indonesia.  Variabel yang 

digunakan adalah firm value sebagai variabel dependen. Tangibility dan size 

sebagai variable independen. Kemudian capital structure sebagai variabel 

intervening. 
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Gambar 2.1 
Model pengaruh struktur aset dan ukuran terhadap nilai perusahaan dengan 

struktur modal sebagai variabel mediasi 
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          Variabel Kontrol 

Sumber: Setiadharma dan Machali (2017) 

Farrukh dan Asad (2017) meneliti tentang faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan struktur modal pada perusahaan yang terdaftar di 

Istanbul Stock Exchange. Data laporan keuangan 218 perusahaan yang terdaftar 

selama 4 tahun (2010 -2013) digunakan dalam penelitian ini.  Variabel yang 

digunakan adalah capital structure sebagai variabel dependen. Size, tangibility, 

growth opportunities, non-debt tax shield, profitability, liquidity sebagai variable 

independen. 

Gambar 2.2 
Model analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan struktur modal 

pada perusahaan yang terdaftar di Istanbul Stock Exchange 
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Sumber: Farrukh dan Asad (2017) 
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Vuran et al (2017) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan struktur modal pada perusahaan yang terdaftar di Istanbul Stock 

Exchange. Data laporan keuangan 218 perusahaan yang terdaftar selama 4 tahun 

(2010 -2013) digunakan dalam penelitian. Variabel yang digunakan adalah capital 

structure sebagai variabel dependen. Size, tangibility, growth opportunities, non-

debt tax shield, profitability, liquidity sebagai variable independen. 

Gambar 2.3 
Model analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal pada 

perusahaan yang terdaftar di Istanbul Stock Exchange 

 

 

 

 

 

         Variabel Independen 

Sumber: Vuran et al (2017) 

Shambor (2017) meneliti tentang determinan dari struktur modal dari 

perusahaan sektor semen di Pakistan. Penelitian ini menggunakan laporan 

keuangan 15 perusahaan selama 5 tahun (2012-2016). Variabel yang digunakan 

adalah capital structure  sebagai variabel dependen dan tangibility, ROA, growth, 

size, liquidity, Non-debt tax shield sebagai variabel independen. 
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Gambar 2.4 
Model analisis determinan dari struktur modal dari perusahaan sektor semen di 

Pakistan 
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Sumber: Shambor (2017) 

Demirgüneş (2016) meneliti tentang pengaruh likuiditas pada kinerja 

keuangan perusahaan yang terdaftar di Nigerian Stock Exchange. Penelitian ini 

menggunakan time series data dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar selama 

17 tahun (1998-2015).  Variabel yang digunakan adalah profitabilty sebagai 

variabel dependen dan growth dan liquidity sebagai variable independen. 

Gambar 2.5 
Model analisis pengaruh likuiditas pada kinerja keuangan perusahaan di Nigeria. 

 

 

 

         Variabel Independen 
Sumber: Demirgünes (2016) 
 

Admassu (2016) meneliti tentang pengaruh keputusan struktur modal pada 

kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Ethiopia. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan laporan keuangan 7 tahun (2006-2012) dari 15 perusahaan bidang 

manufaktur di Ethiopia. Variabel yang digunakan adalah return on asset dan 

Tangibility 

ROA 

DAR / (debt ratio) 
Growth 

Size 

Liquidity 

Non-debt tax shield 

Growth  

Current Ratio 
ROA 

Desny, Analisis Pengaruh Growth, Size dan Tangibility Terhadap  
Kinerja Keuangan dan Leverage Sebagai Variabel Mediasi Pada  
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia , 2018 
UIB Repository©2012



return on equity sebagai variabel dependen. Short term debt to total asset, long 

term debt to total asset, dan debt asset ratio sebagai variable independen. 

Kemudian firm growth, firm size, firm age, tangibility, liquidity sebagai variabel 

kontrol. 

Gambar 2.6 
Model analisis pengaruh keputusan struktur modal pada kinerja keuangan 

perusahaan manufaktur di Ethiopia 
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Sumber: Admassu (2016) 

Birru (2016) meneliti tentang pengaruh struktur modal terhadap kinerja 

keuangan perusahaan perbankan di Ethiopia. Penelitian ini menggunakan data 

laporan keuangan perusahaan perbankan komersial selama 5 tahun (2011 -2015).  

Variabel yang digunakan adalah financial performance sebagai variabel 

dependen. Struktur modal debt asset ratio, debt-equity ratio, loan to deposit, 

bank’s size, dan asset tangibility sebagai variable independen. 
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Gambar 2.7 
Model analisis pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan 

perbankan di Ethiopia 
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Sumber: Birru (2016) 

Dahiyat (2016) meneliti tentang pengaruh likuiditas dan solvabilitas pada 

kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Amman Exchange di Jordan. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan 3 tahun (2012-2014) 

dari 15 perusahaan bidang perbankan yang terdaftar di Amman Exchange.  

Variabel dependen yang digunakan adalah return on asset. Sedangkan variabel 

independen yang digunakan adalah debt asset ratio dan current ratio. 

Gambar 2.8 
Model analisis pengaruh likuiditas dan solvabilitas pada kinerja keuangan 

perusahaan yang terdaftar di Amman Exchange di Jordan. 
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Sumber: Dahiyat (2016) 

 

Nwude et al (2016) meneliti tentang pengaruh debt structure pada kinerja 

keuangan perusahaan yang terdaftar di Nigerian Stock Exchange. Penelitian 

Debt Ratio 

Debt-Equity Ratio 

ROA 

Loan to Deposit 

Asset Tangibility  

ROE Bank Size  

Debt Ratio 

Current Ratio 
ROA 

Desny, Analisis Pengaruh Growth, Size dan Tangibility Terhadap  
Kinerja Keuangan dan Leverage Sebagai Variabel Mediasi Pada  
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia , 2018 
UIB Repository©2012



dilakukan dengan menggunakan panel data dari 43 perusahaan yang terdaftar 

selama 12 tahun (2001-2012).  Variabel yang digunakan adalah return on asset 

sebagai variabel dependen dan debt structure, firm size dan firm age sebagai 

variable independen. 

Gambar 2.9 
Model analisis pengaruh antara debt structure pada kinerja keuangan perusahaan 

di Nigeria. 
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Sumber: Nwude et al (2016) 

Hamidah et al (2016) meneliti tentang pengaruh profitability, liquidity, 

growth sales, operating leverage, dan tangibility terhadap struktur modal pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di  Bursa Efek Indonesia. Data laporan 

keuangan 41 perusahaan bidang manufaktur yang terdaftar di Indonesia Stock 

Exchange selama 4 tahun (2011-2014) digunakan dalam penelitian ini.  Variabel 

yang digunakan adalah debt ratio sebagai variabel dependen. Net profit margin, 

current ratio, sales growth, operating leverage, Tangibility sebagai variable 

independen. 
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   Gambar 2.10 
Model analisis pengaruh profitability, liquidity, growth sales, operating leverage, 

dan tangibility terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
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Sumber: Hamidah et al (2016) 

Getahun (2016) meneliti tentang struktur modal dan kinerja keuangan 

perusahaan asuransi di Ethiopia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan 

laporan keuangan 17 perusahaan selama 10 tahun (2004-2013) di Ethipoia.  

Return on asset digunakan sebagai variabel dependen. Debt ratio, growth, 

business risk, size, tangibility, liquidity sebagai variable independen. 

Gambar 2.11 
Model analisis struktur modal dan kinerja keuangan perusahaan asuransi di 

Ethiopia. 
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Sumber: Getahun (2016) 
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Gharabeih (2015) meneliti tentang determinan struktur modal dari 

perusahaan yang terdaftar di Kuwait Stock Exchange. Data laporan keuangan 49 

perusahaan selama 6 tahun (2009-2013) digunakan dalam penelitian ini. Variabel 

yang digunakan adalah debt asset ratio sebagai variabel dependen dan 

pertumbuhan, kebijakan dividen, umur, likuiditas, profitabilitas, ukuran, 

tangibility, jenis industri dan risiko perusahaan sebagai variabel independen. 

Gambar 2.12 
Model analisis determinan struktur modal dari perusahaan yang terdaftar di 

Kuwait Stock Exchange 
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Sumber: Gharaibeh (2015) 

Mule dan Mukras (2015) meneliti tentang pengaruh leverage keuangan 

dan kinerja perusahaan di Kenya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data 

panel perusahaan yang terdaftar di Nairobi Securities Exchange di Kenya selama 

5 tahun (2007 - 2011).  Variabel yang digunakan adalah financial performance 

sebagai variabel dependen. Leverage dan ownership concentration sebagai 

variabel independen. Dan tangibility sebagai variabel kontrol. 

Growth opportunity 

Dividend policy 

DAR / (debt ratio) 

Age 

Liquidity 

 Size 

Tangibility 

Industry type 

Riskiness of firm 

Desny, Analisis Pengaruh Growth, Size dan Tangibility Terhadap  
Kinerja Keuangan dan Leverage Sebagai Variabel Mediasi Pada  
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia , 2018 
UIB Repository©2012



Gambar 2.13 
Model analisis pengaruh leverage keuangan dan kinerja perusahaan di Kenya 
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Sumber: Mule dan Mukras (2015) 

Acaravci (2015) meneliti tentang determinan struktur modal dari 

perusahaan manufaktur di Turkish. Penelitian dilakukan dengan menggunakan 

data panel laporan keuangan 79 perusahaan yang terdaftar di Istanbul Stock 

Exchange selama 18 tahun periode 1993-2010. Variabel dependen yang 

digunakan adalah capital structure. Sedangkan tangibility, ROA, growth, size, 

Non-debt tax shield sebagai variabel independen. 

Gambar 2.14 
Model analisis determinan dari struktur modal perusahaan sektor semen di 

Pakistan 
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Sumber: Acaravci (2015) 
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Tifow dan Sayilir (2015) meneliti tentang struktur modal dan kinerja 

keuangan manufaktur perusahaan di Turkey. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan laporan keuangan 130 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Borsa Istanbul di Turkey selama 6 tahun (2008 -2013).  Variabel yang digunakan 

adalah financial performance sebagai variabel dependen. Capital structure 

sebagai variabel independen. Sales growth rate dan firm size sebagai variabel 

kontrol. 

Gambar 2.15 
Model analisis struktur modal dan kinerja keuangan perusahaan manufaktur di 

Turkey 
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Sumber: Tifow dan Sayilir (2015) 

Javed et al (2015) meneliti tentang pengaruh financial leverage terhadap 

kinerja perusahaan di Pakistan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data 

panel 154 perusahaan di Pakistan selama 6 tahun (2006 -2011).  Variabel yang 

digunakan adalah return on equity, return on asset, market to book ratio sebagai 

variabel dependen. Total debt ratio, long term debt ratio sebagai variabel 

independen. Liquidity dan firm size sebagai variabel kontrol. 
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Gambar 2.16 
Model analisis pengaruh financial leverage terhadap kinerja perusahaan di 

Pakistan 
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Sumber: Javed et al (2015) 

Ahmad et al (2015) meneliti tentang pengaruh financial leverage terhadap 

profitabilitas perusahaan sektor industri semen di Pakistan. Penelitian dilakukan 

menggunakan data laporan keuangan 18 perusahaan industri semen selama 6 

tahun (2005 -2010).  Variabel yang digunakan adalah financial performance 

sebagai variabel dependen dan debt asset ratio sebagai variable dependen. 

Gambar 2.17 
Model analisis pengaruh leverage pada kinerja keuangan perusahaan di Pakistan. 
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Sumber: Ahmad et al (2015) 
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terdaftar di Amman Stock Exchange. Variabel dependen yang digunakan 

profitabilitas. Sedangkan financial leverage sebagai variabel independen.  

Gambar 2.18 
Model analisis hubungan antara financial leverage dengan profitabilitas 

 perusahaan bidang pariwisata di Jordan. 
 

 

Variabel Independen 

Sumber: Shamaileh dan Khanfar (2014) 

Enekwe et al (2014) meneliti tentang pengaruh financial leverage pada 

kinerja keuangan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa saham Nigeria. 

Dengan menggunakan data 3 perusahaan dari 6 perusahaan farmasi dan terdaftar 

di bursa saham Nigeria. Data yang digunakan berupa laporan pendapatan dan 

laporan posisi keuangan selama 12 tahun (2001-2012).  Variabel yang digunakan 

adalah Financial Performance sebagai variabel dependen dan debt ratio, debt to 

equity ratio, interest coverage ratio sebagai variabel independen.  

   Gambar 2.19 
Model analisis pengaruh financial leverage terhadap financial performance pada 

perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa saham Nigeria.  
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Sumber: Enekwe et al (2014) 
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Khidmat dan Rehman (2014) di Pakistan meneliti tentang pengaruh 

likuiditas dan solvabilitas terhadap profitabiltas perusahaan sektor kimia di 

Pakistan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 10 perusahaan 

dari 36 perusahaan di Pakistan selama 9 tahun (2001-2009). Variabel yang 

digunakan penelitian ini berupa return on asset  dan return on equity sebagai 

variabel dependen dan current ratio, quick ratio, debt ratio, debt-equity ratio, dan 

interest coverage ratio sebagai variabel independen. 

Gambar 2.20 
Model analisis pengaruh likuiditas dan solvabilitas terhadap profitabilitas 

perusahaan sektor kimia di Pakistan 
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Sumber: Khidmat dan Rehman (2014) 

Niresh dan Velnampy (2014) meneliti tentang pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Colombo Stock Exchange di Sri Lanka. Data yang digunakan yaitu laporan 

keuangan 15 perusahaan yang terdaftar di Colombo Stock Exchange selama 5 

tahun periode 2008-2012. Variabel yang digunakan profitabilitas (net profit, 

return on asset) sebagai variabel dependen dan firm size (log of total asset, dan 

log of total sales) sebagai variabel independen.  
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 Gambar 2.21 
Model analisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Colombo Stock Exchange di Sri Lanka. 
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Sumber: Niresh dan Velnampy (2014) 

Ali (2014) meneliti tentang hubungan antara financial leverage dan 

financial performance pada perusahaan industri kimia di Pakistan yang terdaftar 

di Karachi Stock Exchange. Laporan keuangan perusahaan selama 8 tahun (2006-

2013) digunakan dalam penelitian ini. Variabel yang digunakan yaitu financial 

performance sebagai variabel dependen dan debt to equity ratio sebagai variabel 

independen. 

   Gambar 2.22 
Model analisis hubungan antara financial leverage dan kinerja keuangan pada 

perusahaan industri kimia di Pakistan yang terdaftar di Karachi Stock Exchange. 
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Yegon et al (2014) meneliti tentang pengaruh struktur modal terhadap 

profitabilitas perusahaan perbankan di Kenya. Data yang digunakan yaitu laporan 

tahunan dan analisis data laporan keuangan 11 perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Nairobi Stock Exchange periode 2004-2012. Variabel yang digunakan 

profitabilitas sebagai variabel dependen dan leverage sebagai variabel 

independen. Firm size dan firm growth sebagai variabel kontrol. 

Gambar 2.23 
Model analisis pengaruh struktur modal pada profitabilitas pada perusahaan 

perbankan  di Kenya.  
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Sumber: Yegon et al (2014) 

Awan (2014) meneliti tentang pengaruh likuiditas, leverage, dan inflasi 

terhadap profitabilitas di 55 perusahaan sector makanan yang terdaftar di Karachi 

Stock Exchange di Nigeria. Data yang digunakan yaitu data sekunder laporan 

neraca keuangan selama 6 tahun (2006-2011). Variabel yang digunakan 

profitability (profit on sales, profitability on investment) sebagai variabel 

dependen dan debt equity ratio, debt ratio, cuurent ratio, quick ratio, dan 

inflasisebagai variabel independen. 
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Gambar 2.24 
Model pengaruh likuiditas, leverage, dan inflasi terhadap profitabilitas pada 

perusahaan sektor makanan yang terdaftar di Karachi Stock Exchange di Nigeria. 
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Sumber: Awan (2014) 

Omondi dan Muturi (2013) meneliti tentang factor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Nairobi Securities 

Exchange di Kenya. Data yang digunakan berupa analisis laporan keuangan 29 

perusahaan selain asuransi dan perbankan selama 7 tahun (2006-2012). Variabel 

yang digunakan yaitu financial performance sebagai variabel dependen dan 

financial leverage, liquidity,  size, dan company age sebagai variabel independen. 

Gambar 2.25 
Model analisis faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang 

terdaftar di Nairobi Securities Exchange di Kenya 
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Sumber: Omondi dan Muturi (2013) 
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Pontoh dan Ilat (2013) meneliti tentang determinan dan pengaruh struktur 

modal  terhadap profitabilitas. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan 

247 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun (2009-

2011). Variabel yang digunakan yaitu profitabilitas (return on equity, dan return 

on asset) sebagai variabel dependen dan growth, size, tangibility, dan degree of 

operating leverage sebagai variabel independen. Leverage (debt ratio, debt equity 

ratio) sebagai variabel mediasi. 

Gambar 2.26 
Model analisis determinan dan pengaruh struktur modal  terhadap profitabilitas 

pada perusahaan yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange.  
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Bokhari dan Khan (2013) meneliti tentang pengaruh capital structure 

terhadap non financial firm performance di Pakistan. Data yang digunakan yaitu 

data panel laporan keuangan 380 perusahaan non finansial yang terdaftar di 

Karachi Stock Exchange selama 7 tahun (2005-2011). Variabel yang digunakan 

firm performance sebagai variabel dependen dan capital structure sebagai 
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variabel independen. Firm size, sales growth, asset growth, dan asset turnover 

sebagai variabel kontrol. 

Gambar 2.27 
Model analisis pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan bidang non 

finansial di Pakistan.  
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Sumber: Bokhari dan Khan (2013) 

Rehman (2013) meneliti tentang hubungan antara financial leverage 

dengan financial performance di 35 perusahaan manufaktur gula yang terdaftar di 

Karachi Stock Exchange di Pakistan. Data yang digunakan yaitu laporan tahunan 

dan analisis laporan keuangan selama 6 tahun (2006-2011). Variabel yang 

digunakan return on equity, return on assets, net profit margin, earning per share 

after tax, sales growth sebagai variabel dependen dan debt equity ratio sebagai 

variabel independen.  
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Gambar 2.28 
Model analisis hubungan antara financial leverage dengan kinerja keuangan 

perusahaan manufaktur gula di Pakistan. 
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Sumber: Rehman (2013) 

Cekrezi (2013) meneliti tentang pengaruh faktor spesifik perusahaan 

terhadap keputusan struktur modal di perusahaan Albania. Data yang digunakan 

yaitu data panel laporan keuangan 65 perusahaan di Albania selama 4 tahun 

(2008-2011). Variabel yang digunakan yaitu short term debt, long term debt dan 

debt asset ratio sebagai variabel dependen dan tangibility, liquidity, profitability, 

dan size sebagai variabel independen.  

 Gambar 2.29 
Model analisis pengaruh faktor spesifik perusahaan terhadap keputusan struktur 

modal di perusahaan Albania 
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Maggina dan Tsaklanganos (2012) meneliti tentang hubungan antara asset 

growth dengan kinerja keuangan di 265 perusahaan yang terdaftar di Athens Stock 

Exchange di Greece. Data yang digunakan yaitu laporan tahunan dan analisis 

laporan keuangan selama 1 tahun yaitu 2008. Variabel yang digunakan financial 

performance sebagai variabel dependen asset growth sebagai variabel 

independen.  

Gambar 2.30 
Model analisis hubungan antara asset growth dengan kinerja keuangan 

perusahaan di Greece. 
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Sumber: Maggina dan Tsaklanganos (2012) 

Achchuthan dan Jasinthan (2012) meneliti tentang pengaruh leverage 

keuangan dan operasional terhadap kinerja di Orix Leasing Company Plc di Sri 

Lanka. Penelitian ini menggunakan laporan tahunan dan lainnya perusahaan 

selama 10 tahun (2001-2010). Variabel return on asset, return on equity, net 

profit, dan operating profit ratio digunakan sebagai variabel dependen dan debt 

asset ratio, debt to equity ratio dan times interest earned sebagai variabel 

independen.  

 

NITA 

SATA 

Asset growth NISA 

NIEQ 

RESCA 

Desny, Analisis Pengaruh Growth, Size dan Tangibility Terhadap  
Kinerja Keuangan dan Leverage Sebagai Variabel Mediasi Pada  
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia , 2018 
UIB Repository©2012



Gambar 2.31 
Model analisis pengaruh leverage keuangan dan operasional terhadap kinerja 

keuangan di Orix Leasing Company Plc di Sri Lanka 
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Sumber: Achchuthan dan Jasinthan (2012) 

Salim dan Yadav (2012) meneliti tentang struktur modal dan kinerja 

perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 237  

perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia Stock selama 16 tahun (1995-2011). 

Variabel return on asset, return on equity, tobin’s q, dan earning per share 

digunakan sebagai variabel dependen dan variabel independen yang terdiri dari 

long term debt, short term debt, debt ratio, dan growth.  

Gambar 2.32 
Model analisis struktur modal dan kinerja perusahaan di Malaysia. 
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Sumber: Salim dan Yadav (2012) 
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Pouraghajan et al (2012) di Iran meneliti tentang hubungan struktur modal 

dengan kinerja perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini diambil dari 400 perusahaan dari tahun 2006 

sampai dengan 2010. Variabel yang digunakan penelitian ini berupa return on 

asset, return on equity sebagai variabel dependen dan debt asset ratio sebagai 

variabel independen serta variabel kontrol yang terdiri dari asset turnover ratio, 

size, firm age, tangibility, growth opportunities.  

Gambar 2.33 
Model analisis hubungan struktur modal dengan kinerja perusahaan di Tehran. 
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Sumber: Pouraghajan et al (2012) 

2.2 Definisi variabel dependen 

IAI (2007) mengemukakan bahwa kinerja keuangan adalah kemampuan 

yang dimiliki perusahaan dalam mengurus, mengelola dan mengatur aktiva dan 

segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaannya. Fahmi (2011) 
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menyampaikan bahwa kinerja keuangan adalah analisa yang dilakukan guna 

untuk melihat sejauh mana tingkat pelaksanaan aturan-aturan serta pedoman 

keuangan suatu perusahaan yang baik dan benar.  

 Secara keseluruhan, kinerja keuangan merupakan suatu pengukuran usaha 

perusahaan dalam memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk 

mendapatkan hasil optimal dalam keberhasilan dalam menghasilkan laba yang 

menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu yang 

dapat diukur menggunakan alat analisis keuangan. Hasil analisis tersebut dapat 

mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan serta tingkat kesehatan suatu 

perusahaan. Selain itu, kinerja keuangan juga merupakan gambaran prestasi kerja 

yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode tertentu. Secara umum, kinerja 

keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan pada periode tertentu. 

 

2.3 Pengaruh antar variabel 

2.3.1 Pengaruh Growth terhadap Return on Asset  

Growth merupakan tingkat pertumbuhan perusahaan yang dilihat dari 

penambahan jumlah aktiva setiap tahunnya. Melalui aktiva yang dimiliki 

perusahaan dapat mempengaruhi operasional suatu perusahaan seperti 

mempermudah operasional perusahaan. Semakin mudahnya operasional 

perusahaan meningkatkan efisiensi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya 

yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Semakin 

tinggi pertumbuhan perusahaan akan meningkatkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan profit. Semakin tinggi profit yang dihasilkan suatu 

perusahaan maka pengembalian terhadap asset juga menjadi semakin tinggi. 
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Penelitian dilakukan oleh Pouraghajan, et al (2012), Salim dan Yadav 

(2012) dan Maggina dan Tsaklanganos (2012) yang menyimpulkan bahwa growth 

memiliki hubungan signifikan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan 

(return on asset). 

2.3.2 Pengaruh Size terhadap Return on Asset  

Penelitian yang dilakukan oleh Admassu (2016), Bhattarai (2016), 

Pouraghajan, et al (2012), Omondi dan Muturi (2013) dan Çekrezi (2013) 

menyimpulkan bahwa firm size memiliki hubungan signifikan positif terhadap 

kinerja keuangan perusahaan (return on asset).  

Perusahaan besar cenderung memiliki kesempatan dan keunggulan 

kompetitif dalam melakukan persaingan dalam dunia usaha daripada perusahaan 

skala kecil dan menengah. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki 

beragam sumber daya yang berbeda dan juga memiliki keuntungan economic of 

scales sehingga dapat membantu perusahaan berada pada posisi yang lebih baik 

pada persaingan pasar yang pada akhirnya perusahaan akan meningkatkan jumlah 

profit yang dihasilkan dan return on asset pada perusahaan tersebut.  

2.3.3 Pengaruh Tangibility terhadap Return on Asset 

Penelitian dilakukan oleh Birru (2016), Bhattarai (2016), dan Vătavua 

(2015) mengenai pengaruh tangibility terhadap return on asset perusahaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tangibility memiliki pengaruh signifikan negatif 

terhadap return on asset. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki banyak aktiva 

berwujud yang tidak meningkatkan kinerja dan aktiva tersebut tidak digunakan 
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secara efisien yang pada akhirnya menyebabkan turunnya kinerja perusahaan 

secara keseluruhan.  

2.3.4 Pengaruh Growth terhadap Debt Asset Ratio 

Pertumbuhan perusahaan mencerminkan peningkatan kinerja perusahaan 

dalam pengoperasional perusahaan secara keseluruhan. Semakin bertumbuhnya 

suatu perusahaan mencerminkan peluang pertumbuhan yang tinggi dimana 

perusahaan akan membutuhkan dana yang lebih tinggi pula. Hal ini cenderung 

mendorong perusahaan untuk mencari pendanaan melalui pendanaan eksternal 

atau hutang. Jadi semakin tinggi pertumbuhan perusahaan, semakin banyak pula  

hutang yang dimiliki sehingga semakin tinggi pula tingkat leverage pada sebuah 

perusahaan.  

Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Vuran, et al 

(2017), Gharabeih (2015), dan Acaravci (2015) yang menyimpulkan bahwa 

growth mempunyai hubungan yang signifikan positif terhadap debt asset ratio. 

2.3.5 Pengaruh Size terhadap Debt Asset Ratio 

Penelitian dilakukan oleh Vuran, et al (2017), Gharabeih (2015), Acaravci 

(2015), dan Çekrezi (2013) mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

leverage perusahaan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa firm size 

mempunyai hubungan yang signifikan positif terhadap debt asset ratio. Hal ini 

dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula tingkat 

kepercayaan bank terhadap kredibilitas dan jaminan yang dimiliki perusahaan 

pada saat pengajuan peminjaman dana melalui bank. Mudahnya peminjaman dana 

melalui bank cenderung akan menambah hutang yang dimiliki perusahaan dalam 

Desny, Analisis Pengaruh Growth, Size dan Tangibility Terhadap  
Kinerja Keuangan dan Leverage Sebagai Variabel Mediasi Pada  
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia , 2018 
UIB Repository©2012



mendapatkan aktiva atau operasional perusahaan. Hutang yang semakin 

meningkat menyebabnya meningkatnya leverage pada suatu perusahaan. 

2.3.6 Pengaruh Tangibility terhadap Debt Asset Ratio 

Variabel ini menggambarkan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan yang 

dapat dijadikan sebagai jaminan hutang. Pada umumnya perusahaan yang 

memiliki jaminan yang tinggi akan mempermudah perusahaan untuk 

mendapatkan dana melalui hutang. Hal ini dikarenakan dengan adanya jaminan, 

maka pihak kreditur akan lebih percaya kepada perusahaan dimana aktiva yang 

dimiliki perusahaan akan digunakan untuk melunasi hutang jika pihak perusahaan 

tidak dapat melunasinya. Semakin tinggi tangibility semakin mudah pula 

perusahaan mendapatkan hutang. 

Acaravci (2015), dan Çekrezi (2013) melakukan penelitian terhadap 

tangibility terhadap debt asset ratio. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

tangibility mempunyai hubungan yang signifikan positif terhadap debt asset ratio. 

Sedangkan Harc (2014) menyimpulkan bahwa tangibility berpengaruh tidak 

signifikan positif terhadap debt asset ratio. 

2.3.7 Pengaruh Debt Asset Ratio terhadap Return on Asset  

Debt Asset Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

perbandingan antara hutang yang dimiliki dengan asset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Debt asset ratio juga menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutangnya. Apabila DAR perusahaan tinggi, maka semakin sulit 

perusahaan melunasi kewajibannya yang kemudian akan mengakibatkan 

penunrunan kinerja perusahaan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan semakin besar 

hutang sebuah perusahaan, maka semakin besar pula biaya bunga dan finansial 
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lainnya yang harus dibayarkan maka akan mengurangi pengasilan perusahaan 

dimana akan mengakibatkan penurunan terhadap return on asset. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nwude, et al (2016), Admassu 

(2016), Ahmad, et al (2015), Mule dan Mukras (2015), Enekwe, et al (2014), 

Awan (2014), Khidmat and Rehman (2014), Salim dan Yadav (2012), dan 

Pouraghajan, et al (2012) menyimpulkan bahwa debt asset ratio berpengaruh 

secara  signifikan negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan (return on asset).  

2.3.8 Debt Asset Ratio memediasi hubungan antara Growth, Size dan 

Tangibility dengan Return on Asset. 

Ramli dan Nartea (2016), dan Ramadhan, et al (2012) menyimpulkan 

bahwa debt asset ratio  memediasi hubungan antara growth, size, dan tangibility 

dengan return on asset, efek mediasi ini parsial tetapi signifikan untuk setiap 

variabel. Leverage tidak mengubah signifikansi pengaruh antara variabel growth, 

size dan tangibility tetapi memengubah koefisien determinasinya. Hal ini 

dikarenakan pada saat perusahaan besar yang memiliki pertumbuhan yang bagus 

serta dapat mengelola aktiva tetap dengan efisien akan membantu meningkatkan 

kredibilitas perusahaan pada umumnya. Peningkatan kredibilitas dapat 

memudahkan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dana dari eksternal. 

Peminjaman dana dari eksternal yang dikelola dan digunakan pada operasional 

perusahaan akan mempengaruhi kinerja perusahaan yang pada akhirnya 

mempengaruhi profit yang dihasilkan serta tingkat pengembalian asset suatu 

perusahaan. 
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Variabel Dependen        Variabel Intervening     Variabel Independen 

 

 

 

 

Penelitian ini akan mengarah ke percobaan untuk hipotesis - hipotesis 

berikut : 

H1

H

 : Growth memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Return on 

Asset pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2

H

 : Firm size memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Return 

on Asset pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

3

H

  : Tangibility memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap Return 

on Asset pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

4  : Growth memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Debt Asset 

Ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

Growth 
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H5

H

 : Firm size memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Debt 

Asset Ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

6

H

 : Tangibility memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Debt 

Asset Ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

7

H

 : Debt asset ratio memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

return on asset pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

8

H

 : Debt Asset Ratio memediasi hubungan antara growth dengan 

return on asset. 

9

H

 : Debt Asset Ratio memediasi hubungan antara size dengan return 

on asset. 

10 : Debt Asset Ratio memediasi hubungan antara tangibility dengan 

return on asset. 
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