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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai factor faktor yang mempengaruhi struktur modal 

perusaahan banyak dilakukan. Beberapa diantaranya yaitu penelitian yang 

dilakukan Yuliana, dkk (2015) dilakukan pada perusahaan otomotif di bursa efek 

Indonesia dengan menggunakan data emiten tahun 2010-2013. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa risiko bisnis mempunyai pengaruh positif 

tidak signifikan terhadap struktur modal, serta ukuran perusahaan berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap struktur modal dan tingkat pertumbuhan 

penjualan berpengaruh positif dan signifikan. 

Seftianne (2011) dilakukan pada perusahaan makanan dan minuman pada 

tahun 2009-2011. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa faktor Profitabilitas, Tingkat likuiditas, risiko bisnis, 

kepemilikan managerial, dan struktur aktiva tidak mempengaruhi struktur 

modal. 

Yudi , dkk (2016) Dilakuakan pada perusahaan rokok .Hasil dari penelitian 

ini diperoleh bahwa likuiditas, ukuran perusahaan dan pajak berpengaruh posiif 

dan sgnifikan terhadap struktur modal, profitabilitas berpengaruh negative dan 

tidak signifikan terhadap struktur modal, risiko bisnis berpengaruh negative dan 

signifikan terhadap struktur modal. 

Elsa, dkk (2012) Dilakukan pada perusahaan makanan dan minuman tahun 

2010-2012. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas 
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berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap struktur modal sedangkan 

variabel struktur aktiva berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur 

modal, dan variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap struktur modal. 

Maulina, dkk (2018) Dilakukan pada perusahaan otomotif. Berdasarkan 

hasil uji parsial (uji t) variabel ukuran perusahaan dan struktur aktiva secara 

parsial berpengaruh positif terhadap struktur modal. Variabel profitabilitas, 

operating leverage, dan tingkat pertumbuhan secara parsial tidak memiliki 

pengaruh terhadap struktur modal. 

Firnanti (2011) Dilakukan pada perusahaan makanan dan minuman. Hasil 

dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap struktur modal. variabel struktur aktiva berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap struktur modal, dan variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. 

Ilham (2013) melakukan penelitian dengan dua variabel yang 

mempengaruhi struktur modal dengan hasil yang menunjukkan bahwa variabel 

struktur aktiva dan leverage operasi tidak berpengaruh terhadap struktur modal.  

Topowijono, dkk (2017) melakukan penelitian dengan menggunakan tiga 

variabel yang mempengaruhi struktur modal bahwa, hasil analisis regresi linier 

berganda menunjukkan bahwa: terdapat pengaruh secara simultan antara 

variabel struktur aktiva (X1), ukuran perusahaan (X2), dan profitabilitas (ROE) 

(X3) terhadap struktur modal (DER) (Y); Terdapat pengaruh secara parsial 
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antara variabel struktur aktiva (X1), ukuran perusahaan (X2), dan profitabilitas 

(ROE) (X3) terhadap struktur modal (DER) (Y). 

Sudjarni (2017) melakukan penelitian dengan menggunakan empat 

variabel yang mempengaruhi struktur modal, dengan Hasil dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa, secara parsial tingkat pertumbuhan memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap struktur modal, struktur aktiva memiliki 

pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap struktur modal, serta 

profitabilitas dan likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikn terhdap 

struktur modal. 

 

B. Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Yuliana, dkk (2015) yang menggunakan tiga 

variabel independent yang mempengaruhi struktur modal yaitu risiko bisnis, 

ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan penelitian yang dilakukan pada 

perusahaan otomotif di bursa efek Indonesia dengan menggunakan data emiten 

tahun 2010-2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa risiko bisnis 

mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal , serta 

ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal, 

perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian 

sekarang menggunakan lima variabel independent yaitu struktur aktiva, 

profitabilitas, leverage operasi, tingkat pertumbuhan dan pajak dengan obyek 

perurasahan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode selama lima 

tahun. sedangkan penelitian terdahulu hanya menggunakan tiga variabel 
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independent dengan obyek penelitian pada perusahaan otomotif yang terdaftar 

di BEI dan tidak memiliki persamaan variabel independent yang digunakan. 

Seftianne (2011) yang menggunakan lima variabel independent yang 

mempengaruhi strutur modal yaitu Profitabilitas, Tingkat likuiditas, risiko 

bisnis, kepemilikan managerial, dan struktur aktiva pada perusahaan sektor 

manufaktur pada tahun 2007-2009. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari 

penelitian ini menunjukkan bhwa faktor Profitabilitas, Tingkat likuiditas, risiko 

bisnis, kepemilikan managerial, dan struktur aktiva tidak mempengaruhi struktur 

modal. Persamaannya sama-sama menggunakan lima variabel independent yang 

mempengaruhi struktur modal, Perbedaannya penelitian terdahulu 

menggunakan variabel Profitabilitas, Tingkat likuiditas, risiko bisnis, 

kepemilikan managerial, dan struktur aktiva, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan variabel profitabilitas, struktur aktiva, tingkat pertumbuhan, 

leverage operasi dan pajak. 

Yudi , dkk (2016) juga melakukan penelitian pada perusahaan rokok di 

BEI pada tahun 2010-2014 degan menggunakan lima variabel independent yang 

mempengaruhi struktur modal yaitu likuiditas, profitabilitas, risiko bisnis, 

ukuran perusahan dan pajak.Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa likuiditas, 

ukuran perusahaan dan pajak berpengaruh posiif dan sgnifikan terhadap struktur 

modal, profitabilitas berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap struktur 

modal, risiko bisnis berpengaruh negative dan signifikan terhadap struktur 

modal. Perbedaan penelitian ini dengan peneltian sekarang yaitu penlitian 

terdahulu menggunakan variabel risiko bisnis, ukuran perusahaan, likuiditas, 
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tetapi sama-sama menggunakan variabel profitabilitas dan pajak. Obyek yang 

digunakan berbeda terdahulu menggunakan perusahaan rokok, dan penelitian 

sekarang menggunakan perusahaan makanan dan minuman. 

Putri (2012) Melakukan penelitian pada perusahaan makanan dan 

minuman periode 2005-2010 dengan menggunakan tiga variabel independent 

yang mempengaruhi struktur modal yaitu Profitabilitas, Struktur aktiva dan 

ukuran perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap struktur modal sedangkan 

variabel struktur aktiva berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur 

modal, dan variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap struktur modal. Perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan tiga 

variabel sedangkan penelitian sekarang menggunakan lima variabel, 

persamaannya sama-sama menggunakan variabel profitabilitas dan struktur 

aktiva. 

Maulina, dkk (2018) melakukan penelitian dengan empat variabel yang 

mempengaruhi struktur modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 

profitabilitas, struktur aktiva, operating leverage, dan tingkat pertumbuhan 

secara simultan berpengaruh terhadap struktur modal. Berdasarkan hasil uji 

parsial (uji t) variabel ukuran perusahaan dan struktur aktiva secara parsial 

berpengaruh positif terhadap struktur modal. Variabel profitabilitas, operating 

leverage, dan tingkat pertumbuhan secara parsial tidak memiliki pengaruh 

terhadap struktur modal. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan empat 

variabel sedangkan penelitian sekarang menggunakan lima variabel, 
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persamaannya sama-sama menggunakan variabel profitabilitas, struktur aktiva, 

operating leverage, dan tingkat pertumbuhan. 

Firnanti (2011) melakukan penelitian dengan tiga variabel yang 

mempengaruhi struktur modal yaitu profitabilitas, struktur aktiva, dan ukuran 

perusahaan, hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel profitabilitas 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. variabel struktur 

aktiva berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal, dan variabel 

ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. 

Perbedaan penelitian terdahulu mengguakan tiga variabel sedengankan 

penelitian sekarang menggunakan lima variabel, sama-sama menggunakan 

variabel profitabilitas dan struktur aktiva. 

Ilham (2013) melakukan penelitian pada sektor makanan dan minuman 

periode 2007-2010 dengan dua variabel yang mempengaruhi struktur modal 

dengan hasil yang menunjukkan bahwa variabel struktur aktiva dan leverage 

operasi tidak berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal. Pauline 

Natalia (2015) melakukan penelitian pada emiten kompas 100 non perbankan 

pada tahun 2011-2013 dengan menggunakan empat variabel yang 

mempengaruhi struktur modal dengan hasil yang menunjukkan bawa variabel 

struktur aktiva dan pertumbuhan penjualan menunjukkan bahwa variabel 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, variabel profitabilitas 

dan resiko bisnis menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak memiliki pengaruh 

terhadap struktur modal. Perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan dua 



16 
 

 
 

variabel sedangkan penelitian sekarang menggunakan lima variabel, 

persamaannya yaitu menggunakan struktur aktiva dan profitabilitas. 

Topowijono, dkk (2017) melakukan penelitian dengan menggunakan tiga 

variabel yang mempengaruhi struktur modal bahwa, hasil analisis regresi linier 

berganda menunjukkan bahwa: terdapat pengaruh secara simultan antara 

variabel struktur aktiva (X1), ukuran perusahaan (X2), dan profitabilitas (ROE) 

(X3) terhadap struktur modal (DER) (Y); Terdapat pengaruh secara parsial 

antara variabel struktur aktiva (X1), ukuran perusahaan (X2), dan profitabilitas 

(ROE) (X3) terhadap struktur modal (DER) (Y). Perbedaan penelitian terdahulu 

menggunakan tiga variabel, sedangkan penelitian sekarang menggunakan lima 

variabel, persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-

sama menggunakan struktur aktiva dan profitabilitas. 

Sudjarni (2018) melakukan penelitian  pada perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2015 dengan menggunakan  empat 

variabel yang mempengaruhi struktur modal, dengan Hasil dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa, secara parsial tingkat pertumbuhan memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap struktur modal, struktur aktiva memiliki 

pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap struktur modal, serta 

profitabilitas dan likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikn terhdap 

struktur modal. 
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C. Tinjauan Teori 

Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan berguna untuk 

menguatkan penelitian, sebagai salah satu dasar peneliti menetapkan hipotesis 

penelitian. 

a. Pengertian Modal 

Modal merupakan hak yang dimiliki perusahaan. Komponen modal 

yang terdiri dari: modal setor, agio saham, laba yang ditahan, cadangan laba, 

dan lainnya (Kasmir 2017:44). Modal merupakan hak atau bagian yang 

dimiliki oleh perusahaan yang terdapat pada sisi kanan neraca perusahaan 

yaitu pada pos modal saham atau laba ditahan. Sedangkan modal terdiri dari 

modal asing dan modal sendiri. Perimbangan antara seluruh modal asing dan 

modal sendiri disebut struktur keuangan, sedangkan perimbangan antara 

modal asing dan modal sendiri yang bersifat jangka panjang akan membentuk 

struktur permodalan (Munawir 2001:19) 

Modal adalah sebagai hasil produksi yang digunakan untuk 

memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya, kemudian pengertian 

modal ditekankan pada nilai, daya beli, atau kekuasaaan memakai atau 

menggunakan hal-hal yang terkandung dalam barang-barang modal Bambang 

Riyanto (2010: 17). Sedangkan menurut Brigham (2006: 62) modal adalah 

jumlah dari hutang jangka panjang, saham preferen dan ekuitas saham biasa 

atau mungkin pos-pos tersebut plus hutang jangka pendek yang dikenakan 

bunga. 
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Dari pengertian di atas maka dapat disimpulan bahwa modal digunakan 

sebagai hal penting dalam kegiatan produksi sebuah perusahaan. Modal dapat 

berasal dari modal sendiri, modal asing maupun perpaduan antara modal 

sendiri dengan modal asing yang kemudian disebut dengan struktur 

keuangan. 

1. Sumber Modal  

Menurut Bambang Rianto (2010: 209) dilihat dari penawaran 

asalnya sumber modal terdiri dari: 

a. Sumber internal 

Modal yang berasal dari sumber internal adalah modal atau dana 

yang dibentuk atau dihasilkan sendiri didalam perusahaan. Alasan 

perusahaan menggunakan sumber dana internal yaitu, dengan dana dari 

dalam perusahaan maka perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk 

membayar bunga, dana yang tersedia sebagian besar telah memenuhi 

kebutuhan dana perusahaan dan biaya pemakaian relatif murah. Sumber 

internal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri didalam perusahaan 

adalah laba yang ditahan dan penyusutan (depresiasi). 

b. Sumber eksternal 

Modal yang berasal dari luar perusahaan. Alasan perusahaan 

menggunakan sumber dana eksternal adalah jumlah dana yang 

digunakan tidak terbatas, dapat dicari dari berbagai sumber dan dapat 

bersifat fleksibel, yang merupakan dana yang bersumber eksternal yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Supplier 

Supplier merupakan dana kepada suatu perusahaan dalam 

bentuk penjualan barang secara kredit, baik jangka pendek (kurang 

dari satu tahun), maupun jangka menengah (lebih dari satu tahun dan 

kurang dari sepuluh tahun). Penjualan kredit dengan jangka waktu 

pembayaran kurang dari satu tahun terjadi pada penjualan barang 

dagang dan bahan mentah oleh supplier kepada langganan. Pabrik 

sering menjual mesin atau peralatan lain kepada suatu perusahaan 

yang menggunakan mesin dalam jangka waktu pembayaran 5 

sampai 10 tahun. 

2. Bank 

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara 

keuangan, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar 

lalulintas pembayaran. 

3. Pasar modal 

Pasar modal adalah suatu pengertian abstrak yang 

mempertemukan dua kelompok yang saling berhadapan tetapi yang 

kepentingannya saling mengisi, yaitu calon pemodal dan emitan 

yang membutuhkan dana. Dimaksudkan dengan pemodal adalah 

perorangan atau lembaga yang menanamkan dananya dalam efek, 

sedangkan emiten adalah perusahaan yang menerbitkan efek untuk 

ditawarkan kepada masyarakat. Fungsi dari pasar modal adalah 

mengalokasikan secara efisien arus dana dari unit ekonomi yang 
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mempunyai surplus tabungan. Kepada unit ekonomi yang 

mempunyai defisit tabungan. 

2. Jenis-Jenis Modal 

a. Modal asing/utang 

Menurut Riyanto (2010:227) modal asing adalah modal yang 

berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja didalam 

perusahaan dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut 

merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Modal 

asing atau utang dibagi menjadi tiga golongan yaitu: 

1. Modal asing/utang jangka Pendek (Short-Term Debt) 

Modal asing atau utang jangka Pendek yaitu utang yang jangka 

waktunya paling lama satu tahun. Sebagian besar utang jangka 

pendek terdiri dari kredit perdagangan yaitu kredit yang diperlukan 

untuk menyelenggarakan usahanya. Adapun jenis-jenis dari 

daripada modal asing (kredit/utang) jangka pendek yang terutama 

adalah: 

a. Rekening koran 

Kredit rekening koran adalah kredit yang diberikan oleh 

bank kepada perusaahan dengan plafon tertentu dimana 

perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian 

demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya, dan bunga yang 

dibayar hanya untuk jumlah yang telah diambil saja, meskipun 
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sebenarnya perusahaan memimanjamnya lebih dari jumlah 

tersebut. 

b. Kredit dari penjual 

Kredit penjualan merupakan kredit perniagaan (trade-

credit) dan kredit ini terjadi apabila penjualan produk dilakukan 

dengan kredit. Apabila penjualan dilakukan dengan kredit berarti 

bahwa penjual baru menerima pembayaran harga dari yang 

dijualnya beberapa waktu kemudian setelah barang diserahkan. 

Selama ini pembeli atau langganan dapat dikatakan menerima 

“kredit penjual” dari penjual atau produsen. 

c. Kredit dari Pembeli 

Kredit pembeli adalah kredit yang diberikan oleh 

perusahaan sebagai pembeli kepada pemasok (supplier) dari 

bahan mentahnya atau barang-barang lainnya. Disini pembeli 

membayar harga bang yang dibelinya lebih dahulu, dan setelah 

beberapa waktu itu dapat dikatakan bahwapembeli memberikan 

“kredit pembeli” kepada penjual/pemasok bahan mentah atau 

barang dagangan. 

d. Kredit Wesel 

Kredit wesel ini terjadi apabila suatu perusahaan 

mengeluarkan: surat pengukuan utang” yang berisikan 

kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada 

pihak tertentu dan pada saat tertentu (Surat Promes/Notes 
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Payables) dan setelah ditandatangani surat tersebut dapat dijual 

atau diuangkan pada bank. 

2. Modal asing/Utang jangka menengah (Intermediate-Term Debt) 

Modal asing atau Utang jangka menengah adalah utang yang 

jangka waktu atau umumya lebih dari satu tahun dan kurang dari 

sepuluh tahun. Kebutuhan membelanjai usahan dengan dengan jenis 

kredit ini dirasakan karena adanya kebutuhan yang tidak dapat 

dipenuhi dengan kredit jangka pendek disatu pihak dan juga sukar 

untuk dipenuhi dengan kredit jangka Panjang dilain pihak. Bentuk-

bentuk utama dari kredit jangka megang ini adalah: 

a) Term Loam 

Term Loam adalah kredit usaha dengan umur lebih dari satu 

tahun dankurang dari sepuluh tahun. Pada umumya Term Loam 

dibayar kembali dengan angsuran tetap selama suatu periode 

tertentu (amoetization payments), misalkan pembayaran angsuran 

dilakuakn seriap bulan, setiap kuartal atau setiap tahun. 

b) Leasing 

Leasing adalah suatu alat atau cara untuk mendapatkan 

service dari suatu aktiva tetap yang pada dasarnya adalah sama 

seperti halnya kalua kita menjual obligasi untuk mendapatkan 

service dan hak milik atas aktiva tersebut dan bedanya leasing tiak 

disertai dengan hak milik. Lebih khususnya lease adalah 

persetujuan atas dasar kontrak dimana pemilik dari aktiva 



23 
 

 
 

menginginkan pihak lain untuk menggunakan jasa dari aktiva 

tersebut selama suatu periode tertentu. 

3. Modal asing/utang jangka Panjang (Long-Term debt) 

Modal asing/utang jangka Panjang adalah utang yang jangka 

waktunya Panjang umumnya lebih dari sepuluh tahun. Utang jangka 

Panjang umunya digunakan untk membelanjai perluasan perusahaan 

(ekspansi) atau modernisasi dari perusahaan, karena kebutuhan 

modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar. Adapun 

jeis atau bentuk utama dari utang jangka Panjang antara lain: 

a) Pinjaman Obligasi 

Pinjaman obligasi adalah pinjaman uang untuk jangka 

waktu yang Panjang, untuk mana sidebitur mengeluarkan surat 

pengakuan uatang yang mempunyai nominal tertentu. 

Pembayaran kembali pinjaman obligasi dapatdijalankan secara 

sekaligus pada hari jatuhnya atau secara berangsur setiap 

tahunnya. 

b) Pinjaman Hipotik (Mortgage) 

Pinjaman Hipotik adalah pinjaman jangka Panjang dimana 

pemberi uang (kreditur) diberi hak hipotik terhadap suatu barang 

tidak bergerak, agar supaya bila pihak debitur tidak memenuhi 

kewajibannya, barang itu dapat dijual dan dari hasil penjualan 

tersebut dapat digunakan untuk menutup tagihannya.  
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b. Modal sendiri 

Menurut Bambang Riyanto (2010:240) modal sendiri adalah 

modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang tertanam didalam 

perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Modal sendiri 

yang berasal dari sumber ekstern adalah modal yang berasal dari 

pemilik perusahaan sedangkan modal yang berasal dari intern adalah 

dalam bentuk keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Modal sendiri 

didalam suatu perusahan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) 

terdiri dari: 

1) Modal saham 

Saham adalah bukti pengambilan bagian atau peserta dalam 

suatu P.T. Bagi perusahaan yang bersangkutan yang diterima dari 

hasil penjualannya saham akan tetap tertanam didalam perusahaan 

tersebut selama hidupnya, meskipun bagi pemegang saham sendiri 

itu bukanlah merupakan penanaman yang permanen karena, setap 

waktu pemegang asaham dapat menjual sahamnya. 

2) Cadangan 

Cadangan disini dimasudkan sebagai cadangan yang dibentuk 

dari keuntungan yang diperoleh perusahaan selama bebeapa waktu 

yang lampau atau dari tahun berjalan. Tidak semua cadangan 

termasuk dalam pengertian modal sendiri, cadangan yang termaduk 

dalam modal sendiri antara lain cadangan ekspansi, modal kerja, 
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selisih kurs, dan cadangan untuk menampung hal-hal atau kejadian-

kejadian yang tiak diduga sebelumnya (cadangan umum). 

3) Laba ditahan 

Keuntungan yang diperoleh oleh suatu peerusahaan dapat 

sebagian dibayarkan sebagai deviden dan sebagian ditahan oleh 

perusahaan. Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah dngan 

tujuan tertentu maka dibentuklah cadangan sebagaiman diuraikan 

diatas. Apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu 

mengenai penggunaan keuntungan tersebut maka keuntungan 

tersebut merupakan keuntungan yang ditahan. 

b. Pengertian Struktur Modal 

Menurut Riyanto (2011:22) struktur modal adalah pembelanjaan 

permanen di mana mencerminkan pula perimbangan antara hutang 

jangka panjang dan modal sendiri. Apabila struktur finansiil tercermin 

pada keseluruhan pasiva dalam neraca, maka struktur modal hanya 

tercermin pada utang jangka Panjang dan unsur unsur modal sendiri, 

dimana kedua golongan tersebut merupakan dana permanen atau jangka 

Panjang. Sedangkan menurut Nuswandari (2013) struktur modal adalah 

bauran penggunaan dana yang berasal dari ekuitas atau hutang. 

Kemudian menurut Raharjaputra (2009:212) sruktur modal perusahaan 

merupakan campuran atau proporsi antara hutang jangka panjang dan 

ekuitas, dalam rangka mendanai investasinya (operating assets). 
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Menurut Sudana (2011:143) Struktur modal berkaitan dengan 

pembelanjaan jangka Panjang dengan modal suatu peusahaan yang 

diukur dengan perbandingan utang jangka panjang dengan modal 

sendiri Dan Syafaruddin Alwi (1994 :329), mengatakan bahwa stuktur 

modal merupakan masalah yang penting dalam pengambilan keputusan 

mengenai pembelanjaan perusahaan, karena secara langsung 

berakibatterhadap biaya modal, keputusan tentang capital budgeting 

dan harga pasar. Jadi kesimpulannya struktur modal merupakan 

perimbangan atau proporsi antara jumlah hutang dan modal sendiri 

dalam mendanai kegiatan operasional suatu perusahaan. Menurut 

Brigham dan Houston (2011:155) kebijakan struktur modal melibatkan 

adanya suatu pertukaran antara risiko dan pengembalian: 

a. Menggunakan hutang dalam jumlah yang lebih besar akan me 

ningkatkan risiko yang akan ditangung oleh para pemegang saham 

b. Namun, menggunakan lebih bnyak utang, akan meningkatkan 

perkiraan pengembalian atas ekuitas. 

Keputusan pendanaan (struktur modal) akan menyangkut 

penentuan kombinasi yang optimal dari penggunaan berbagai sumber 

dana yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, 1) yang 

berhubungan dengan pendanaan ekstern karena akan mengarah pada 

pengambilan keputusan mengenai struktur modal, yakni akan 

menentukan proporsi antara hutang jangka panjang dan modal sendiri. 

Hal ini tampak pada debt to equity ratio perusahaan tersebut. 2) yang 
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berhubungan dengan pendanaan intern, aplikasinya adalah penentuan 

kebijakan deviden yang digambarkan melalui devidend payout ratio 

(Moeljadi, 2006 :237). 

Dengan demikian struktur modal memiliki beberapa unsur 

penting yang dapat diambil berdasarkan pendapat di atas, yaitu bahwa 

modal yang digunakan oleh perusahaan terdiri dari perimbangan antara 

modal sendiri dengan modal asing, sehingga dapat dikatakan sebagai 

cerminan keseluruhan pasiva dalam neraca dan masalah penting dalam 

pengambilan keputusan mengenai pembelanjaan perusahaan, karena 

secara langsung berakibat terhadap keuangan perusahaan. 

c. Teori struktur modal  

Teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh 

perubahan struktur modal terhadap nilai prusahaan (yang tercermin dari 

harga saham perusahaan), kalua keputusan investasi dan kebijakan 

deviden dipegang konstan. Dengan kata lain seaindainya perusahaan 

mengganti sebagian modal sendiri dengan hutang (atau sebaliknya) 

apakah harga saham akan berubah apabila perusahaan tidak merubah 

keputusan lainnya.  

Semua struktur modal itu baik. Akan tetapi kalua dengan merubah 

struktur modal ternyata nilai perusahaan berubah, maka akan diperoleh 

struktur modal yang terbaik. Struktur modal yang dapat 

memaksimumkan nilai perusahaan atau harga saham adalah struktur 

modal yang terbaik yang dimaksud dengn nilai perusahaan adalah harga 
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yang bersedia di bayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut 

dijual.  

Teori struktur modal menjelaskan bagaimana pengaruh struktur 

modal terhadap nilai perusahaan, biaya modal, dan harga pasar saham. 

Menurut Sudana (2011:144-148) terdapat 4 pendekatan untuk 

menjelaskan tentang teori struktur modal yaitu: 

a. Pendekatan Laba Bersih Semakin banyak hutang jangka panjang 

yang dipakai dalam pembelanjaan perusahaan, mkaa nilai 

perusahaan akan meningkat dan biaya modal perusahaan akan 

menurun. 

b. Pendekatan Laba Bersih Operasi Berapapun jumlah hutang yang 

digunakan dalam pembelanjaan perusahaan, maka nilai perusahaan 

tidak akan berubah 

c. Pendekatan Tradisional Pendekatan tradisional mengemukakan ada 

struktur modal optimal dan perusahaan yang dapat meningkatkan 

nilai total perusahaan dengan menggunakan jumlah hutang atau 

leverage tertentu. Maka dapat disimpulkan bawa leverage tertentu 

mampu meningkatkan niilai total perusahaan melalui kenaikan 

leverage. 

d. Modigliani-Miller Position  

1) Teori MM tanpa Pajak Teori MM tanpa pajak menjelaskan bahwa 

struktur modal tidak relevan atau tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  
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2) Teori MM dengan Pajak Teori MM dengan pajak memiliki asumsi 

yang berbeda yaitu dengan menggunakan hutang, akan 

meningkatkan nilai perusahaan karena penghematan pajak. 

Teori strutur modal telah banyak dikemukakan oleh para ahli, 

berikut ini akan diuraikan beberapa teori tersebut. 

1) Menurut Sudana (2011:153) Signaling Theory/Teori sinyal yaitu 

perusahaan yang mampu menghasilkan laba cenderung 

meningkatkan jumlah utangnya, karena tambahan pembayaran 

bunga akan diimbangi dengan laba sebelum pajak  

Menurut Brigham dan Houston (2011:186) signal atau isyarat adalah 

suatu tindakan yang diambil oleh manajemen suatu perusahaan 

memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana 

manajemen menilai prospek perusahaan tersebut. Perusahaan 

dengan prospek yang menguntngkan akan mencoba menghindari 

penjualan saham, termasuk penggunaan utang yang melebihi target 

struktur modal yang normal. Perusahaan dengan prospek yang 

kurang menguntungkan akan cenderung menjual sahamnya. 

2) Packing order Theory 

Menurut Sudana (2011:154) Teori packing order memberikan 

dua aturan: 

a) Menggunakan pendanaan internal. 

Manajer tidak dapat menggunakan pengetahuan khusus 

tentang perusahaannya untuk menentukan jika utang yang kurang 
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beresiko mengalami mispriced (terjadi perbedaan harga pasar 

dengan harga teoritis) karena harga utang ditentukan semata-mata 

oleh suku bunga pasar. Pada kenyataannya, utang perusahaan 

dapat mengalami gaga bayar. Dengan demikian manajer 

cendrung menerbitkan saham jika sahamnya overvalued dan 

manajer cenderung menerbitkan utang jika surat utangnya juga 

overvalued. 

b) Menerbitkan sekuritas yang paling kecil 

Walaupun incestor khawatir salah menentukan harga utang 

dan saham, kekhawatiran investor lebih besar dalam menentukan 

harga saham. Ditinjau dari sudut pandang investor utang 

perusahaan masih memiliki resiko yan relative kecil 

dibandingkan dengan saham karena jika kesulitan keuangan 

perusahaan dapat dihindari, investor masih menerima 

pendapatanyang tetap. Dengan dmikian, teory packing order 

secara tdak langsung menyatakan bahwa jika sumber dana dari 

luar perusahaan diperlukan, perusahaan pertama-tama harus 

menerbitkan utang sebelum menerbitkan saham. Hanya ketika 

kapasitas perusahaan untuk menggunakan utang sudah mencapai 

maksimal baru kemudian perusahaan mempertimbangkan 

menerbitkan saham. 
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3) Teori Pertukaran (Trede-Off-Theory)  

Menurut Brigham (2011:183) Trede-Off-Theory yaitu teori 

struktur modal yang menyatakan bahwa perusahaan menukar 

manfaat pajak dari pendanaan utang dengan masalah yang 

ditimbulkan oleh potensi kebangkrutan. Trade off theory dari 

leverage menberikan pernyataan bahwa perusahaan melakukan 

penyeimbangan antara manfaat dari pendanaan dengan utang 

(perlakuan pajak perseorangan yang menguntungkan dari suku 

bunga dan biaya kebangkrutan dengan tinggi. Kenyataan bahwa 

bunga adalah beban yang bisa dikurangi sudan membuat utang lebih 

murah dibanding saham biasa atau saham preferen. Dapat disebut 

utang memberikan kegunaan perlindungan pajak. Sehingga, 

pemakaian utang akan menjadikan meningkatnya porsi laba operasi 

perusahaan (EBIT) yang mengalir pada investor. 

4) Teori Modigliani dan Miller (MM) 

Menurut brigham dan Houston (2011:179) Teori struktur 

modal dimulai pada tahun 1958, ketika Profesor Fransco Modigliani 

dan Merton Miller (MM) menerbitkan apa yang disebut sebagai 

artikel keuangan paling berpengaruh yang pernah ditulis, yaitu “The 

Cost of Capital, Corporation Finance, and the Teory of 

Investment”.MM membuktikan dengan sekumpulan asumsi yang 

patut dipertanyakan bahwa nilai perusahaan seharusnya tidak 

dipengrauhi oleh struktur modalnya atau dengan kata lain, hasil 
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perolehan MM menunjukkan bahwa bagaimana cara perusahaan 

mendanai operasinya tidak memiliki pengaruh sehingga struktur 

modal adalah sesuatu yang tidak relevan. Akan tetapi asumsi-asumsi 

yang menjadi dasar studi MM bukanlah asumsi yang reaalistis 

sehingga hasil yng mereka peroleh menjadi dipertanyakan. termasuk 

hal-hal berikut ini: Tidak ada biaya hutang, Tidak ada pajak, Tidak 

ada kebangkrutan, Investor dapat meminjam dengan tingkat yang 

sama seperti    perusahaan, Seluruh investor memiliki informasi yang 

sama seperti manajemen tentang peluang investasi perushaan dimasa 

depan dan EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan utang. 

5) Agency Theory 

Teori ini dikemukaan oleh jansen dan Mecking pada tahun 

1976 dalam Home dan Wachowicz yang menyatakan bahwa 

manajemen merupakan agen dari pemegang saham, sebagai pemilik 

perusahaan. Para pemegang saham berharap agen akan betindak atas 

kepentingan mereka sehingga mendelegasikan wewenang kepada 

agen. 

Untuk dapat melakukan dengan baik mnajemen harus diberikan 

insentif dan pengawasan yang memadai. Pengawasan dapat dilakukan 

melalui cara-cara seperti pengikatan agenpemeriksaan laporan 

keuangan dan pembatasan terhadap keputusan yang dapat diambil 

manajemen. Kegiatan pengawasan tentu saja membutuhkan biaya yang 

disebut dengan biaya agensi. biaya agensi adalah biaya yag terkait 
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dengan manajemen pengawasan memastikan bahwa berperilaku 

dengan cara yang konsisten dengan perjanjian kontrak perusahaan 

dengan kreditur dan pemegang saham (Horn dan 

Wachowicz,2013:185).  

Menurut Horn dan Wachowicz (2013:185) salah satu pendapat 

dalam teori agensi adalah siapapun yang menimbulkan biaya 

pengawasan, biaya yang timbul pasti tanggungan pemegang saham. 

Contohnya para pemilik utang karena mengantisipasi biaya 

pengawasan, akan membebankan bunga yanglebih tinggi. Makin besar 

kemungkinan biaya pengawasan, makin tinggi biaya bunga dan akan 

semakin rendah nilai perusahaan bagipara pemegang sahamnya, jika 

semua hal lainnya dianggap tetap. Keberadaan biaya pengawasan akan 

berlaku sebagai disinsetif atas penerbitan utang, terutama jika 

jumlahnya besar. 

d. Struktur Modal Optimal 

Menurut Brigham dan Houtson (2011:155), struktur modal yang 

optimal adalah struktur modal yang akan memaksimalkan harga saham 

perusahaannya. Menurut Riyanto (2011:226), dengan mendasarkan 

pada kosep cost of capital maka struktur modal yang optimal adalah 

struktur modal yang dapat meminimumkan biaya penggunaan modal 

rata-rata (average cost of capital). Pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang 
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memaksimumkan harga saham atau nilai perusahaan dan sekaligus 

meminimumkan biaya modal rata-rata. 

e. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Struktur modal 

Menurut Brigham dan Houtson (2011:188- 190) struktur modal 

suatu perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor dimana faktor yang 

utama adalah: 

a. Struktur Aktiva 

Perusahaan yang asetnya memadai untuk digunakan sebagai 

jaminan pinjaman cenderung akan cukup banyak menggunakan 

utang. Asset umum yang dapat digunakan oleh banyak perusahaan 

dapat menjadi jaminan yang baik, sementara tidak untuk asset tujuan 

khusus. Jadi perusahaan real estate biasanya memiliki leverage yang 

tinggi sementara pada perusahaan yang terlibat dalam bidang 

penelitian teknologi hal seperti ini tidak berlaku. 

b. Stabilitas Penjualan  

Suatu perusahaan yang penjualannya relative stabil dapat 

secara aman mengambil utang dalam jumlah yang lebih besar dan 

mengeluarkan beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan yang penjualannya yang tidak stabil. 

c. Tingkat Pertumbuhan  

Jika hal lain dianggap sama maka perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan lebih cepat harus lebih mengandalkan diri pada modal 

eksternal selain itu biaya emisi uyang berkaitan dengan penjualan 
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saham biasa akan melebihi biaya emisi yang terjadi ketika 

perusahaan menjual utang, mendorong perusahaan yang mengalami 

pertumbuhan pesat untuk lebih mengandalkan diri pada uang. 

Namun pada waktu yang bersamaan, perusahaan tersebut sering kali 

menghadapi ketidakpastian yang lebih tinggi, cenderung akan 

menurunkan keinginan mereka untuk menggunakan hutang. 

d. Leverage Operasi 

Jika hal yang lain dianggap sama perusahaan dengan yang 

Leverage Operasi yang lebih rendah akan lebih mampu menerapkan 

leverage keuangan karena perusahaan tersebut akan memiliki resiko 

usaha yang lebih rendah. 

e. Pajak 

Bunga merupakan suatu beban pengurang pajak, dan 

pengurangkan ini lebih bernilain bagi perusahaan dengan tarif pajak 

yang tinggi. Jadi makin tinggi tarif pajak suatu perusahaan makan 

akan lebih besar dari utang. 

f. Profitabilitas 

Sering kali diamati bahwa perusahaan dengan tingkat 

pengembalian atas investasi yang sangat tinggi ternyata 

menggunakan utang dalam jumlah relatif yang sedikit. Tingkat 

pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan melakukan 

sebagian besar pendanaannya melalui dana yang dihasilkan secara 

internal. 
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g. Sikap Manajemen 

Tidak ada yang dapat membuktikan struktur modal mengarah 

pada harga saham yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur 

yang lain. Manajemen dapat melaksanakan pertimbangannya sendiri 

tentang struktur modal yang tepat. Beberapa manajemen cenderung 

lebih konservatif dibandingkan yang lain dan menggunakan utang 

dalam jumlah yang lebih kecil dibandingakan dengan rata-rata 

perusahaan di dalam industrinya, sementara manajemen yang agresif 

lebih banyak menggunakan utang dalam usaha mereka untuk 

mendapat laba yang lebih tinggi. 

h. Kendali 

Pengaruh utang dibandingkan saham pada posisi kendali suatu 

perusahaan dapat mempengaruhi struktur modal jika manjemen saat 

ini memiliki kendali hak suara lebih dari 50% saham tetapi tidak 

berada dalam posisi untuk membeli saham tambahan lagi, maka 

manajemen akan memilih utang untuk pendanaan baru.  

i. Kondisi Pasar, 

Kondisi saham dan obligasi mengalami perubahan dalam 

jangka Panjang maupun jangka pendek yang dapat memberikan arah 

penting pada struktur modal optimal suatu perusahaan 

j. Sikap Pemberi Pinjaman  

Tanpa mempertimbangkan analisis manajemen sendiri atas 

faktor leverage yang tepat bagi perusahaan, sikap pemberi pinjaman 
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dan Lembaga pemeringkat seringkali akan memengaruhi keputusan 

struktur keuangan. Perusahaan seringkali membahas struktur 

modalnya dengan pihak pemberi pinjaman dan Lembaga 

pemeringkat serta sangat memperhatikan saran mereka. 

k. Kondisi Internal Perusahaan 

Kondisi internal suatu perusahaan sendiri juga dapat 

berpengaruh pada sasaran struktur modalnya. 

l. Fleksibilitas Keuangan 

Seorang bendahara keuangan yang cerdas membuat 

pernyataan berikut ini kepada penulis: perusahaan kami dapat 

menghasilkan uang dalam jumlah yang lebih besar dari 

penganggaran modal dan keputusan operasi yang baik dibandingkan 

dengan keputusan keuangan yang baik. Memang kami tidak tahu 

secara pasti bagaimana keputusan keuangan akan mempengaruhi 

harga saham kami. Tetapi kami tahu secara pati bahwa jika kami 

terpaksa menolak usaha yang menjanjikan karena tidak tersedianya 

dana maka hal tersebut akan mengurangi profitabilitas kami dalam 

jangka panjang. Karena alasan ini, sasaran utama saya sebagai 

bendahara selalu berada dalam posisi yang dapat menghimpun 

modal untuk mendukung operasi. 

f. Variabel yang mempengaruhi struktur modal 

Selain teori yang telah disebutkan diatas masih banyak faktor yang 

mempengaruhi struktur modal. Tetapi pada penelitian ini digunakan lima 
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faktor untuk dianalisis yaitu struktur aktiva, profitabilitas, Leverage 

operasi, Tingkat pertumbuhan dan pajak. Kelima faktor tersebut paling 

sering diteliti tetapi terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian 

sebelumnya. Oleh karena itu peneliti ingin membuktikan 

ketidakkonsistenan hasil pebelitian tersebut. 

1. Struktur aktiva 

Menurut brigham (2011:188) Struktur aktiva merupakan 

perusahaan yang asetnya memandai untuk digunakan sebagai jaminan 

pinjaman cenderung akan cukup banyak menggunakan utang. Aset 

umum yang dapat digunakan oleh banyak perusahaan dapat menjadi 

jaminan yang baik, sementara tidak tidak untuk asset dengan tujuan 

khusus. Dalam penelitian ini struktur aktiva dukur dengan 

menggunakan pengukuran: 

𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Menurut Sitanggang (2013:75) komposisi aktiva tetap berwujud 

perusahaan yang jumlahnya besar akan mempunyai peluang untuk 

memperoleh tambahan modal dengan hutang, karena aktiva tetap 

tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh hutang. 

2. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah salah satu indikator untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 

2010:122). Menurut Brigham (2011:189) Mengatakan bahwa 

perusahaan dengan tingkat pengembalian atas investasi yang sangt 
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tinggi ternyata menggunakan utang dalam jumlah yang relative 

sedikit. Dalam penelitian ini Profitabilitas diukur dengan 

menggunakan pengukuran:  

𝑅𝑂𝐼 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Kasmir (2017:201) 

3. Leverage Operasi 

Jika hal yang lain dianggap sama perusahaan dengan yang 

Leverage Operasi yang lebih rendah akan lebih mampu menerapkan 

leverage keuangan karena perusahaan tersebut akan memiliki resiko 

usaha yang lebih rendah. Dalam penelitian ini leverage operasi diukur 

menggunakan rasio: 

𝐷𝑂𝐿 =
%𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐸𝐵𝐼𝑇

% 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 

(Sartono, 2001:260) 

4. Tingkat Pertumbuhan 

Jika hal lain dianggap sama maka perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan lebih cepat harus lebih mengandalkan diri pada modal 

eksternal selain itu biaya emisi uyang berkaitan dengan penjualan 

saham biasa akan melebihi biaya emisi yang terjadi ketika perusahaan 

menjual utang, mendorong perusahaan yang mengalami pertumbuhan 

pesat untuk lebih mengandalkan diri pada uang. Namun pada waktu 

yang bersamaan, perusahaan tersebut sering kali menghadapi 

ketidakpastian yang lebih tinggi, cenderung akan menurunkan 
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keinginan mereka untuk menggunakan hutang. Dalam penelitian ini 

tingkat pertumbuhan diukur menggunakan pengukuran. 

𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎(𝑡) − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎(𝑡−1)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎(𝑡−1)
 

Sumber: Iriansyah & Dana (2013) 

5. Pajak 

Bunga merupakan suatu beban pengurang pajak, dan 

pengurangkan ini lebih bernilain bagi perusahaan dengan tarif pajak 

yang tinggi. Jadi makin tinggi tarif pajak suatu perusahaan makan 

akan lebih besar dari utang. Dalam penelitian ini variabel pajak diukur 

dengan menggunakan pengukuran: 

𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 =
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐸𝐵𝐼𝑇
 

Sumber: Iriansyah & Dana (2013) 

g. Hubungan Antar Variabel 

1. Hungan Profitabilitas dengan struktur modal 

Semakin tinggi kemampuan memperoleh laba maka semakin 

besar return yang dihrapakan investor. Perusahaan dengan tingkat 

pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan hutang yang 

relative kecil. Meskipun tidak ada pembenaran teoritis mengenai hal 

ini, namun penjelasan praktis atas kenyataan ini adalah bahwa 

perusahaan yang profitable tidak memerlukan banyak pembiayaan 

dengan hutang. Tingkat pengembaliannya yang sangat tinggi 
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memungkinkan perusahaan tersebut untuk membiayai sebagian besar 

kebutuhan pendanaan mereka dengan dana yang dihasilkan secara 

internal (Brigham dan Houton, 2011). 

Dana internal lebih disukai karena memungkinkan perusahaan 

untuk tidak perlu mencari pinjaman lagi dari pihak luar. Dana internal 

memungkinkan perusahaan untuk tidak perlu membuka diri dari 

sorotan pemodal luar. Hal ini disebabkan adanya transaction cost 

untuk mendapatkan dana dari pihak luar. Hal ini sejalan dengan 

packing order theory menyebutkan bahwa perusahaan menyukai 

internal finacing pendanaan dari hasil operasi perusahaan berwujud 

laba ditahan (Husnan:2000).  

Selain itu juga profitabilitas juga menjadi ukuran atau 

kemampuan bahwa perusahaan mampu membayar hutang jangka 

pendeknya sehingga mudah dalam memperoleh dana dari kreditur. 

Semakin besar profitabilitas perusahaan, maka semakin kecil struktur 

modal perusahaan. Dengan demikian profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal. 

2. Hubungan struktur aktiva dengan struktur modal 

Peningkatan asset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan 

semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. 

Dengan meningkatknya keprcayaan pihak luar (kreditor) terhadap 

perusahaan, maka proporsi hutang semakin besar daripada modal 
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sendiri. Aktiva dapat digolongkan menjadi aktiva tetap, akktiva 

lancar. Penggolongan ini yang kemudian disebut struktur aktiva.  

Menurut riyanto (2011) kebanyakan perusahaan industry 

dimana sebagian besar dari modalnya terutama dalam aktiva tetap 

(fixed Assets), akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan modal 

yang permanen yaitu modal sendiri sedangkan modal asing sifatnya 

adalah sebagai pelengkap. Hal ini dapat dihubungkan dengan adanya 

aturan struktur finansiil konservatif yang horizontal yang menyatakan 

bahwa besarnya modal sendiri hendakya paling sedikit dapat menutup 

jumlah aktiva tetap plus aktiva lain yang sifatnya permanen. Dan 

perusahaan yang sebagian besar dari aktivanya sendiri dari aktiva 

lancer akan mengutamakan pemenuhaan dananya dengan utang 

jangka pendek. 

Perusahaan yang struktur aktivanya memiliki perbandingan 

aktiva tetap jangka panjang lebih besar akan menggunakan hutang 

jangka panjang lebih banyak karena aktiva tetap yang ada dapat 

digunakan sebagai jaminan hutang (Brigham & Houston, 2011:188). 

Dengan demikian struktur aktiva dapat digunakan untuk menentukan 

seberapa besar hutang jangka panjang yang dapat diambil dan hal ini 

akan berpengaruh juga terhadap penentuan besarnya struktur modal. 

3. Hubungan Leverage Operasi dengan struktur modal 

  Dalam mendanai kebutuhan pendanaan perusahaan dapat 

menggunakan modal sendiri dan utang. Jika menggunakan utang 
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maka perusahaan akan menanggung biaya tetap yaitu bunga. Masalah 

leverage muncul karena perusahaan menggunakan asset yang 

menyebabkan harus membayar biaya tetap dan menggunakan utang 

yang menyebabkan perusahaan menanggung beban tetap. Seperti 

sudah disinggung diatas leverage adalah penggunaan biaya tetap 

dalam usaha untuk meningkatkan atau level up profitabilitas dengan 

investasi tetap seperti tanah, Gedung, pabrik dll. Leverage operasi 

adalah tingkat sampai sejauh mana biaya-biaya tetap digunakan untuk 

investasi dalam aktiva tetap didalam operasi sebuah perusahaan. Atau 

dengan kata lain perusahaan menggunakan aktiva tetap dalam operasi 

sehingga menyebabkan perusahaan menanggung biaya tetap. Jadi, 

jika hal-hal lain dianggap konstan semakin tinggi biaya tetap sebuah 

perusahaan, maka semakin besar resiko bisnisnya (Ambarwati, 

2010:5). 

 Menurut Sartono (2000:260) Apabila perusahaan memiliki 

biaya operasi tetap atau modal tetap, maka dikatakan perusahaan 

menggunakan leverage. Dengan menggunakan operating leverage 

perusahaan mengharapkan bahwa perubahan penjualan akan 

mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga pajak yang lebih besar. 

Konsep leverage operasi pada awalnya dikembangkan untuk 

digunakan dalam penganggaran modal. Proyek mutually exclusive 

yang melibatkan metode alternative untuk memproduksi suatu produk 

tertentu sering kali memiliki tingkat leverage operasi yang berbeda-
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beda sehingga titik impas dan tingkat resikonya berbeda-beda. 

Dengan demikian setelah leverage operasi suatu perusahaan 

ditentukan faktor ini akan memiliki pengaruh yang sangat besar pada 

keputusan struktur modal. 

4. Hubungan Tingkat pertumbuhan dengan struktur modal 

Bagi perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang 

tinggi, kecenderungan penggunaan hutang lebih besar dibandingkan 

dengan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang 

rendah. Menurut Brigham dan Houston (2011: 39), perusahaan 

dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh 

lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. 

Semakin pesat pertumbuhan penjualannya, semakin mudah untuk 

memperoleh hutang dibanding perusahaan kecil. Perusahaan yang 

mempunyai tingkat penjualan tinggi akan lebih menguntungkan jika 

menggunakan hutang. Hal ini disebabkan karena kebutuhan dana yang 

digunakan untuk pembiayaan pertumbuhan penjualan semakin besar.  

Dengan penjualan yang cukup tinggi maka laba perusahaan akan 

meningkat. Selain itu, dengan adanya penjualan yang stabil ataupun 

meningkat, maka proyeksi laba yang diperoleh pun ikut stabil atau 

meningkat. Perusahaan yang tumbuh dengan pesat harus lebih banyak 

mengandalkan modal eksternal. Sehingga tingkat pertumbuhan 

berpengaruh terhadap struktur modal. 
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5. Hubungan Pajak dengan struktur modal 

Pajak adalah jumlah pajak yang dibebankan kepada masing-

masing perusahaan berdasarkan pada tarif pajak yang ditentukan 

pemerintah atas penghasilannya yang terkena pajak yang diperoleh. 

Brigham dan Houston (2011:180) menyatakan bahwa utang 

mempunyai keunggulan berupa pembayaran bunga dapat digunakan 

untuk mengurangi pajak sehingga biaya pajak yang harus dibayar 

menjadi lebih rendah. Keadaan inilah yang telah mendorong adanya 

penggunaan utang yang semakin besar di dalam struktur modal 

perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan Ditya yudi dan made (2016), 

Primantara dan dewi (2016) bahwa variabel pajak berpengaruh positif 

terhadap struktur modal. dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Hal 

ini disebabkan semakin tinggi tingkat pajak perusahaan, semakin 

besar keuntungan dari penggunaan pajak, dan semakin besar pula 

daya tarik penggunaan hutang. 

 

D. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir merupakan bagian dari tinjauan pustaka yang berisikan 

rangkuman atas semua dasar-dasar teori yang dijadikan landasan dalam 

penelitian ini. Dimana dalam kerangka pikir ini diberikan skema singkat 

mengenai alur penelitian yang menggambarkan proses penelitian yang 

dilakukan. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen 
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dan variabel independen. Variabel dependen dalam hal ini adalah struktur modal 

perusahaan yang diproksi dengan debt to equity ratio dan variabel 

independennya adalah profitabilitas, struktur aktiva, tingkat pertumbuhan, 

Leverage operasi dan pajak. Gambar Kerangka pikir yang akan dituliskan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dalam masalah penelitian, sifat 

dari hpotesis yang masih praduga dan harus dibuktikan kebenarannya dahulu, 

ada kemungkinan bahwa hipotesis tersebut salah, maka untuk membuat 

keputusan hipotesis tersebut harus melalui pengujian terlebih dahulu, hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini merupakan dari latar belakang, teori , hasil 

penelitian terdahulu dan kerangka pikir penelitian yang menghasilkan bahwa: 

a. Hubungan Profitabilitas terhadap struktur modal 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky ayu pratiwi (2017) menunjukkan 

bahwasannya variabel profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. 

Profitabilitas (X2) 

Struktur Modal (Y) 

Struktur Aktiva 
(X1) 

Leverage Operasi 

(X3) 

Tingkat 

Pertumbuhan (X4) 

Pajak (X5) 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 
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Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas semakin tinggi 

struktur modalnya. Maka hipotesisnya: 

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhada struktur modal. 

b. Hubungan struktur aktiva terhadap struktur modal 

Penelitian yang dilakukan oleh Maidera elsa dwi putri (2012) menunjukkan 

bahwa variabel struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi struktur aktiva semakin tinggi pula 

struktur modalnya. Maka hipotesisnya: 

H2: Struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal   

c. Hubungan leverage operasi terhadap struktur modal 

Penelitian yang dilakukan oleh Gilda Maulina (2018) menunjukkan bahwa 

variabel leverage operasi berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage operasi maka struktur modal 

yang digunakan semakin tinggi pula. Maka dihipotesiskan: 

H3: Leverage operasi berpengaruh terhadap struktur modal 

d. Hubungan tingkat pertumbuhan terhadap struktur modal 

Penelitian yang dilakukan oleh ni Putu dan Putu vivi lestari (2015) 

menunjukkan bahwasannya variabel tingkat pertumbuhan berpengaruh 

terhadap struktur modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan perusahaan maka semakin tinggi pula struktur modalnya. Maka 

dihipotesiskan: 

H4: Tingakat pertumbuhan berpengaruh terhadap struktur modal 

e. Hubungan Pajak terhadap struktur modal 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ditya Yudi dan Made (2016) menunjukkan 

bahwasannya varibel pajak berpengaruh terhadap struktur modal. Maka 

dihipotesiskan: 

H5: Pajak berpengaruh terhadap struktur modal 

f. Variabel yang memberikan pengaruh terbesar diantara variabel profitabilitas, 

struktur aktiva, leverage operasi, tingkat pertumbuhan dan pajak terhadap 

struktur modal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky ayu pratiwi dan Zahroh Z.A (2017) 

menunjukkan bahwa variabel struktur aktiva memberikan pengaruh terbesar 

terhadap struktur modal. Maka dihipotesiskan: 

H6: Struktur aktiva berpengaruh terbesar terhadap struktur modal. 


