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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang analisis kinerja keuangan yang dilakukan Andika 

(2013) mengenai kinerja keuangan perusahaan otomotif periode 20017-2011, 

yang menggunakan pengukuran rasio keuangan rasio likuiditas, aktivitas 

sovabilitas dan profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan seluruh perusahaan 

otomotif dalam keadaan yang sehat dan mampu berada dalam kondisi yang 

baik. 

Penelitian selanjutnya tentang analisis kinerja keuangan yang dilakukan 

Nurcahyo (2009) mengenai Keuangan Perusahaan dan Analisis Hubungan 

Modal Kerja Terhadap Laba Perusahaan Pada Industri Otomotif. Menggunakan 

analisis rasio keuangan menemukan hasil bahwa berdasarkan analisis rasio 

diketahui bahwa seluruh perusahaan otomotif tercatat di BEI dalam kedaan 

yang baik. 

B. Tinjauan Teori 

1. Keputusan Pembelanjaan Jangka Panjang 

Keputusan pembelanjaan merupakan bagaimana cara manajer 

keuangan dituntut agar mampu mempertimbangkan dan menganalisis 

sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan yang dibutuhkan untuk 

kegiatan operasional dan juga investasi. Sumber dana yang berasal dari 

perusahaan sendiri disebut modal sendiri yang berupa saham, laba ditahan, 
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dan penyusutan. Sedangkan dana yang berasal dari luar perusahaan dapat 

berupa hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek (Sutrisno: 2009). 

Keputusan pembelanjaan dan keputusan investasi berkaitan satu 

sama lain. Jumlah pembelanjaan yang harus didapatkan ditentukan oleh 

jumlah investast yang akan ditanamkan, sehingga investasi yang dilakukan 

perusahaan harus mendapatkan pengembalian di masa yang akan datang. 

Pembelanjaan jangka panjang yang dilakukan perusahaan dapat berupa 

aktiva tetap meliputi bangunan, tanah, mesin, dan teknologi (Sutrisno: 

2009). 

2. Faktor-Faktor Penentu Struktur Modal 

Modal merupakan faktor produksi terpenting. Bagi perusahaan 

yang baru berdiri modal digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha 

sedangkan bagi perusahaan yang sudah berdiri lama modal digunakan 

untuk mengembangkan usaha dan memperluas pangsa pasar. Penggunaan 

modal harus seoptimal mungkin yang diharapkan akan memberikan 

keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. Modal terdiri dari item-item 

yang ada di sisi kanan suatu neraca, yaitu: hutang, saham biasa, saham 

preferen, dan laba ditahan, (Atmaja 2002:115). 

Brigham dan Houston (2001) mengemukakan bahwa dalam 

menentukan struktur modal, perusahaan perlu mempertimbangkan 

beberapa faktor yang berpengaruh terhadap struktur modal seperti: 

a. Stabilitas Penjualan 

Perusahaan  dengan  penjualan  yang   relatif  stabil  dapat  lebih  
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aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban 

tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang 

penjualannya tidak stabil. 

b. Struktur Aktiva 

Perusahaan dengan aktiva yang sesuai untuk dijadikan jaminan 

kredit cenderung lebih banyak menggunakan utang. Aktiva multiguna 

yang dapat digunakan oleh banyak perusahaan merupakan jaminan 

yang baik, sedangkan aktiva yang hanya digunakan untuk tujuan 

tertentu tidak begitu baik untuk dijadikan jaminan. 

c. Leverage Operasi 

Perusahaan dengan leverage operasi yang lebih kecil cenderung 

lebih mampu untuk memperbesar leverage keuangan karena 

perusahaan akan mempunyai resiko bisnis yang lebih kecil. 

d. Tingkat Pertumbuhan Penjualan 

Perusahaan dengan tingkat penjualan yang tumbuh pesat dapat 

lebih banyak menggunakan modal eksternal, tidak hanya itu 

perusahaan dengan tingkat penjualan tinggi memiliki biaya 

pengembangan untuk penjualan saham biasa yang lebih besar daripada 

biaya untuk penerbitan surat utang, hal ini dapat mendorog perusahaan 

untuk lebih banyak menggunakan utang. 

e. Profitabilitas 

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung 

menggunakan utang yang relatif kecil, tingkat pengembalian yang 
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tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagian besar 

kebutuhan pendanaan perusahaan dengan dana yang berasal dari 

internal perusahaan. 

f. Pajak 

Bunga merupakan beban yang dapat dikurangi untuk tujuan 

perpajakan dan pengurangan tersebut sangat bernilai bagi perusahaan 

yang terkena tarif pajak tinggi, karena hal tersebut semakin tinggi tarif 

pajak perusahaan, maka semakin besar manfaat penggunaan utang 

bagi perusahaan. 

g. Pengendalian 

Utang saham terhadap posisi pengendalian manajemen dapat 

mempengaruhi struktur modal. Jika manajemen saat ini mempunyai 

hak suara untuk mengendalikan perusahaan (memiliki saham lebih 

dari 50%) tetapi tidak diperkenankan untuk membeli saham tambahan, 

maka manajemen mungkin akan memilih utang untuk pendanaan. 

h. Sikap Manajemen 

Manajemen dapat melakukan pertimbangan senidir dalam 

struktur modal yang tepat. Sejumlah manajemen cenderung lebih 

konservatif daripada manajemen lain sehingga akan menggunakan 

jumlah utang yang lebih kecil dari rata-rata perusahaan dalam industri 

yang sama, sementara manajemen lain cenderung lebih banyak 

menggunakan utang dalam usaha untuk mendapatkan laba yang lebih 

besar. 
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i. Sikap Pemberi Pinjaman dan Lembaga Penilai Peringkat 

Sikap para pemberi pinjaman dan perusahaan penilai peringkat 

seringkali mempengaruhi keputusan struktur keuangan tanpa 

memperhatikan analisis para manajer atas faktor-faktor leverage yang 

tepat bagi perusahaan. Sebagian besar perusahaan membicarakan 

struktur pendanaannya dengan pemberi pinjaman dan lembaga penilai 

peringkat serta memperhatikan masukan yang diterima. 

j. Kondisi Pasar 

Kondisi di pasar saham dan obligasi mengalami perubahan 

jangka panjang dan pendek yang dapat sangat berpengaruh terhadap 

struktur pendanaan perusahaan yang optimal, karena itu perusahaan 

yang berperingkat rendah yang membutuhkan modal terpaksa beralih 

ke pasar saham atau pasar utang jangka pendek tanpa memperdulikan 

struktur pendanaan yang ditargetkan. 

k. Kondisi Internal Perusahaan 

Kondisi internal memiliki pengaruh terhadap struktur pen-

dapatan, seperti perusahaan yang baru saja menyelesaikan program 

penelitian pengembangan untuk meramalkan laba yang lebih tinggi 

dalam waktu dekat, tetapi kenaikan laba tersebut belum diantisipasi 

oleh investor karena belum terdapat gambaran dalam harga saham. 

Perusahaan lebih memilih untuk mendapatkan pembiayaan dengan 

utnag samapi kenaikan laba tersebut tercapai dan tercermin pada harga 

saham. 
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l. Fleksibilitas Keuangan 

Mempertahankan fleksibilitas keuangan dalam suatu perusahaan 

berarti mempertahankan kapasitas cadangan yang memadai. 

Menentukan kapasitas yang memadai sama halnya dengan 

mempertimbangkan akan tetapi hal tersebut bergantung pada beberapa 

faktor seperti ramalan kebutuhan dana perusahaan, raalan kondisi 

pasar modal, keyakinan manajemen atas ramalannya, dan berbagai 

akibat dari kekurangan modal. 

3. Teori Struktur Modal 

Struktur modal optimal optimal dapat diartikan sebagai struktur 

modal yang dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan 

atau biaya modal rata-rata (ko), sehingga akan memaksimalkan nilai 

perusahaan (Martono dan Harjito 2005:240). Struktur modal yang optimal 

merupakan struktur yang akan memaksimalkan harga saham perusahaan, 

dan struktur ini pada umumnya meminta rasio utang yang lebih rendah 

daripada rasio yang memaksimalkan EPS yang diharapkan, (Brigham 

2011:171). 

Struktur modal mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan 

tingkat pengembalian sehingga memaksimalkan harga saham. Komposisi 

struktur modal yang optimal dalam perusahaan akan tercapai apabila 

perusahaan menetapkan struktur modal dengan mendasarkan pada prinsip 

hati-hati. Perusahaan tidak boleh mempunyai jumlah utang yang lebih 

besar dari pada jumlah modal sendiri. Perusahaan harus menetapkan 
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struktur modal yang optimal agar jumlah modal yang dijamin (utang) tidak 

lebih besar dari modal yang menjadi jaminannya (modal sendiri). 

Riyanto (2013:294), Besar dan kecilnya average cost of capital 

nantinya akan tergantung pada proporsi masing-masing sumber dana 

beserta biaya dari masing-masing komponen sumber pendanaan tersebut. 

Jadi, penting bagi suatu perusahaan dalam menetapkan struktur modal 

optimal yang meminimalkan biaya modal rata-rata tertimbang dan 

memaksimalkan laba sebagai sasaran. 

Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan 

yang tinggi, akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. 

Bagi perusahaan yang sudah go public, maka nilai perusahaan akan 

tercermin dari nilai pasar sahamnya. Semakin tinggi harga saham maka 

semakin tinggi pula nilai perusahaan. Bagi perusahaan yang belum go 

public maka nilai perusahaan adalah nilai yang terjadi apabila perusahaan 

tersebut dijual (Martono dan Harjito 2008:13). 

Tujuan memaksimumkan nilai perusahaan ini digunakan sebagai 

pengukur keberhasilan perusahaan karena dengan nilai perusahaan yang 

meningkat berarti meningkat pula kemakmuran pemilik perusahaan atau 

pemegang saham perusahaan. Nilai perusahaan tercermin pada kekuatan 

tawar-menawar saham. Apabila sebuah perusahaan diperkirakan memiliki 

prospek di masa yang akan datang, maka nilai sahamnya akan menjadi 

tinggi. Sebaliknya apabila perusahaan dinilai kurang mempunyai prospek 

di masa yang akan datang, maka harga sahamnya akan menjadi turun. 
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Penilaian saham didasarkan atas present value aliran kas yang akan 

diterima pemegang saham di masa mendatang. Peningkatan terhadap nilai 

saham akan meningkatkan nilai perusahaan pula (Mamduh 2008:124). 

Lebih jauh persepsi pasar terhadap nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh 

kebutuhan perusahaan dalam penggunaan leverage. Leverage dalam 

pengertian bisnis mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana (source 

of funds) oleh perusahaan dalam penggunaan aset atau dana tersebut harus 

mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap (Martono 2008:295). 

4. Rasio Leverage 

Leverage keuangan adalah penggunaan hutang. Leverage dapat 

didefinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana dimana untuk 

penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau 

membayar beban tetap, (Riyanto 2013:375). Leverage keuangan 

merupakan penggunaan dana dengan beban tetapi itu adalah harapan untuk 

memperbesar pendapatan per lembar saham biasa (EPS). Leverage 

keuangan bisa diartikan sebagai besarnya beban tetap keuangan yang 

digunakan oleh perusahaan, (Mamduh 2013:332). 

Leverage keuangan menunjukan proporsi atas penggunaan hutang 

untuk membiayai investasi perusahaan. Semakin besar jumlah hutang yang 

digunakan perusahaan, akan semakin besar pula tingkat leverage dan 

semakin besar pula risiko bisnis yang dihadapi perusahaan. Kemampuan 

perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang disebut sebagai solvabilitas perusahaan. Tingkat 



15 
 

 

solvabilitas perusahaan dapat dilihat melalui rasio leverage perusahaan 

tersebut. Rasio leverage yang umum digunakan adalah: 

1) Debt Ratio (Rasio Hutang) 

Rasio hutang memperlihatkan proporsi antara kewajiban 

yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki (Sawir, 2003:13). 

Semakin tinggi hasil presentasenya, cenderung semakin besar 

risiko keungannya bagi kredit rmaupun pemegang saham. Rumus 

debt assets ratio sebagai berikut: 

 

2) The Debt Equity Ratio 

Merupakan penghitungan perbandingan antara hutang jangka 

panjang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri 

(Syamsuddin, 2007:71). Rumus debt equty ratio sebagai berikut: 

 

3) Time Interest Earned 

Time Interest Earned digunakan untuk mengukur 

kemampuan operasi perusahaan dalam memberikan proteksi 

kepada kreditur jangka panjang, khususnya dalam pembayaran 

bunga digunakan (Sawir, 2003:14). Rasio ini juga disebut dengan 

rasio penutupan (coverage ratio), yang mengukur kemampuan 

pemenuhan kewajiban bunga tahunan dengan laba operasi (EBIT) 

dan mengukur sejauh mana laba operasi boleh turun tanpa 
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menyebabkan kegagalan dari kewajiban membayar bunga pinjaman 

(Sawir 2008:14). Rumus time interest earned sebagai berikut: 

 

Standar ukuran atau kriteria penilaian dalam leverage suatu 

perusahaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Standar Ukuran Penetapan Leverage Perusahaan 
No. Rasio Satuan Standar ukuran kinerja 

baik 

1. Debt Rasio  % <35% 

2. Debt to Equity Ratio % <90% 

3. Time Interest Earned Kali 5,00-10,0 

Sumber: Kasmir (2014: 156-160) 

Kriteria penilaian dalam debt ratio yaitu, jika semakin 

rendah debt ratio semakin tinggi perlindungan terhadap resiko 

kerugian yang dihadapi, standar ukuran debt ratio yang baik yaitu 

kurang dari 35% (Kasmir, 2014: 156). Kriteria penilaian dalam 

debt equity ratio yaitu, semakin besar nilai DER maka semakin 

besar resiko kegagalan yang mungkin terjadi pada perusahaan, 

standar ukuran yang baik yaitu jika semakin mendekati 90% maka 

semakin tinggi resiko kegagalan yang dimiliki perusahaan (Kasmir, 

2014: 158). 

Kriteria penilaian dalam time interest earned yaitu, semakin 

besar nilai time interest earned maka semakin besar kemungkinan 

perusahaan dapat membayar bunga pinjaman, standar ukuran yang 

baik yaitu jika paling sedikit 5,00 dan lebih baik mendekati 10,0 

(Kasmir, 2014: 160). 
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5. Dampak Leverage Terhadap Nilai Perusahaan 

Beberapa dampak Leverage terhadap nilai perusahaan adalah: 

Pertama, teori struktur modal menjelaskan apakah ada dampak perubahan 

struktur modal terhadap nilai perusahaan, apabila keputusan-keputusan 

keuangan lainnya dianggap konstan. Pada keadaan pasar modal sempurna 

dan tidak ada pajak penghasilan, teori MM menunjukan bahwa struktur 

modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Kondisi yang berbeda 

dengan adanya pajak penghasilan maka penggunaan leverage dalam batas-

batas tertentu akan menghasilkan struktur modal dengan nilai perusahaan 

yang maksimal. 

Kedua, Penggunaan leverage oleh perusahaan yang semakin besar, 

pengaruhnya bagi nilai perusahaan di satu sisi akan meningkatkan nilai 

perusahaan karena adanya perlindungan pajak dan peningkatan return yang 

diharapkan. Pada sisi yang lain, penggunaan leverage dapat juga 

menurunkan nilai perusahaan karena tingginya biaya modal atas 

penggunaan hutang jangka panjang dan kemungkinan timbulnya biaya 

kepailitan. 

Ketiga, Penggunaan leverage seakan berdampak pada naik 

turunnya nilai perusahaan, karena didalamnya terdapat suatu risiko yang 

akan dihadapi, yaitu biaya modal dan ketidak pastian return yang 

diharapkan sehingga dapat menurunkan nilai perusahaan serta disisi lain 

adanya perlindungan pajak dan peningkatan return bagi pemilik 

perusahaan sehingga menaikkan nilai perusahaan. Berdasarkan pada uraian 
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sebelumnya, dapat diketahui struktur modal yang optimal dapat dicapai 

dengan menyeimbangkan keuntungan perlindungan pajak dan biaya modal 

sehingga akibat pengguanaan leverage dapat meningkatkan nilai 

perusahaan (Sartono, 2013:247). 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi 

pemahaman - pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling 

mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses 

dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono 2011:60). 

Kerangka pemikiran adalah sebuah gambaran tentang jalannya alur penelitian 

mulai tahap awal pengumpulan data sampai pada hasil penelitian agar mudah 

dipahami peneliti maupun pembaca. Kerangka pemikiran dapat memudahkan 

peneliti menjalankan proses penelitiannya. Kerangka pemikiran untuk 

penelitian ini digambarkan, seperti pada Gambar 2.1.: 

 

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian 

Gambar 2.1. menjelaskan bahwa untuk membiayai aktivitas 

perusahaan memperoleh pendanaan yang berasal hutang jangka panjang dan 

hutang jangka pendek yang terdiri dari tiga komponen yaitu debt assets ratio, 

Rasio Leverage 

Perusahaan Sektor 

Otomotif 

Debt Assets 

Ratio 

Debt Equity 

Ratio 

Time Interest 

Earned 
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debt to equity ratio dan time interest earned. Perusahaan harus mampu 

memanfaatkan sumber modal tersebut secara maksimal dengan cara 

meningkatkan kegiatan operasionalnya untuk memperoleh keuntungan yang 

optimal dari pemanfaatan modal sehingga mampu menghasilkan kinerja lebih 

baik dimasa yang akan datang. 

D. Hipotesis 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Andika (2013), dan Niko 

(2009) pada perusahaan otomotif di Indonesia menunjukkan hasil bahwa 

perusahaan otomotif dalam keadaan baik ditinjau dari rasio likuiditas, 

aktivitas sovabilitas dan profitabilitas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah Perusahaan otomotif pada periode 

2013 hingga 2017 dalam keadaan baik. 


