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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN TEORI 

1. Struktur modal  

Struktur modal ialah tentang pendanaan perusahaan, paduan kombinasi sumber 

pendanaan. Namun masih banyak yang mengartikan nya berbeda-beda arti. Seperti hal nya 

yang di kemukakan oleh: 

Stuktur modal merupakan pilar dari manajemen keuangan, karena struktur modal 

merupakan keputusan pendanaan yang terkait dengan besarnya kebutuhan dana, darimana 

asal dana, jumlah dana dan komposisi dana(Toto Prihadi, 2012:307). Struktur modal ialah 

perimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, 

saham prefren dan saham biasa(R. Agus Sartono, 2001:225). Struktur modal ialah 

pembelanjaan permanen dimana mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang 

dengan modal sendiri(Bambang Riyanto, 2008:22). Struktur modal di definisikan sebagai 

komposisi dan proporsi dari utang jangka panjang dan ekuitas (saham prefren dan saham 

biasa) yang di tetapkan oleh perusahaan(Handono Mardiyanto,2009). 

 

 



10 
 

Stuktur modal adalah proporsi dalam menentuukan pemenuhan kebutuhan belanja 

perusahaan dimana dana yang di peroleh menggunakan kombinasi atau paduan sumber 

yang berasal dari dua sumber utama yakni berasal dari internal dan dari eksternal 

perusahaan(Ahmad Rodoni dan Herni Ali, 2010). Struktur modal ialah perimbangan atau 

perbandingan dari modal asing dengan modal sendiri(Husnan Suad,2004). Modal asing 

ialah modal atau sumber dana yang di dapatkan dari investasi atau dari penjualan saham 

sedangkan modal sendiri ialah modal yang di dapatkan dari laba di tahan perusahaan. Laba 

di tahan adalah laba yang di dapatkan oleh perusahaan dari kegiatan operasi perusahaan. 

Jadi dapat di tarik kesimpulan dari beberapa pendapat atau pemikiran peneliti 

terdahulu di atas bahwa struktur modal adalah proporsi dalam menentukan kebutuhan  

belanja perusahaan dengan menggunakan sumber pendanaan jangka panjang yang berasal 

dari dana internal dan dana eksternal. Dana internal adalah dana yang di dapatkan dari 

dalam perusahaan yaitu dengan menggunakan laba di tahan perusahaan, sedangkan dana 

eksternal yaitu sumber dana yang di dapatkan dari luar misalnya dengan menggunakan 

hutang dan penerbitan saham. Pengambilan keputusan menganai pendanaan/pembiayaan itu 

akan di lakukan oleh manajer keuangan di suatu perusahaan, namun keputusan apapun 

yang akan di ambil oleh seorang manajer mengenai struktur modal tentunya akan berimbas 

atau memiliki dampak di kemudian hari.  
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Seperti contoh jika suatu perusahaan memilih menggunakan  dana  dari pemilik 

saham maka perusahaan berkewajiban membayarkan deviden, begitu pula jika pendanaan 

di lakukan dengan menggunakan hutang maka perusahaan berkewajiban dalam pembayaran 

bunga. Jadi seorang manajer keuangan di dalam suatu perusahaan harus benar-benar cermat 

dalam mengambil keputsan mengenai struktur modal perusahaan guna memperlanjar tujuan 

utama dari suatu perusahaan yaitu melebarkan sayap dari perusahaan itu sendiri. Tujuan 

dengan adanya struktur modal pada suatu perusahaan yaitu dengan struktur modal yang 

benar maka akan meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut. Struktur modal di katakana 

optimal atau dapat meningkatkan nilai dari perusahaan apabila perusahaan dapat 

meminimalkan biaya modal dari perusahaan tersebut.  

Terdapat beberapa Theory yang di gunakan pada penelitian ini dan hubungannya 

terhadap struktur modal, di antaranya adalah : 

a. Pecking Order Theory 

Pada Theory Pecking Order dijelaskan bahwa perusahaan akan lebih memilih 

menggunakan yang berasal dari internal terlebih dahulu, apabila sumber dana internal 

sudah tidak mampu memenuhi kewajiban yang harus di penuhi maka beru kemudian 

pendanaan dapat di peroleh dengan menggunakan hutang dan yang terahir adalah 

dengan penggunaan sumber dana yang berasal dari penerbitan ekuitas.  
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  Theory ini Menjelaskan kenapa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan 

yang tinggi justru mempunyai tingkat hutang yang kecil. Tingkat utang yang kecil 

tersebut bukan di karenakan perusahaan mempunyai target hutang yang kecil, tetapi 

karena mereka tidak membutuhkan dana eksternal. Tingkat keuntungan yang tinggi 

membuat dana internal mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan investasinya. 

b.     signalng 

 Menurut Brigham dan Houston (2006) adalah suatu tindakan yang di ambil 

manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi infestor tentang bagaimana 

manajemen memandang prospek yang menguntungkan akan mencoba mengindari 

penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru yang di perlukan dengan cara-

cara lain, termasuk penggunaan hutang yang melebihi target struktur modal yang 

normal. Perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung 

untuk menjual sahamnya. Penngumuman emisi saham oleh suatu perusahaan umumnya 

merupakan suatu syarat(signal) bahwa manajemen memandang prospek perusahaan 

tersebut suram. Apabila suatu perusahaan menawarkan penjualan saham baru, lebih 

sering dari biasanya maka harga saham akan menurun, karena menerbitkan saham baru 

berarti memberi isyarat negatif yang kemudian dapat menekan harga saham sekalipun 

prospek perusahaan cerah. 
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2. Struktur aktiva 

Aktiva atau harta adalah suatu kekayaan yang di miliki oleh suatu perusahaan yang 

kekayaan tersebut di peroleh dari kegiatan operasi perusahaan, namun ada beberapa 

pendapat lain yang mengatakan tentang struktur Aktiva, di antaranya: 

Struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dengan 

total aktiva(Weston dan Brigham, 2005:175). 

Struktur aktiva adalah penentuan berapa besar alokasi dana untuk masing-masing 

komponen aktiva(Syamsudin, 2007:9). 

Dari paparan di atas maka dapat di simpulkan bahwa struktur aktiva adalah 

perimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dengan total aktiva, yang dapat di 

gunakan dalam penentuan seberapa besar dana yang akan di alokasikan untuk masing-

masing komponen aktiva. 

a. Aktiva tetap  

Aktiva tetap adalah bentuk atau bagian yang lain dari struktur aktiva, aktiva ini 

adalah aktiva yang biasanya memiliki masa hidup atau tingkat perputaran yang relative 

lebih lama yaitu sekitar lebih dari satu tahun lamanya, sehingga penanaman modal yang di 

lakukan dalam aktiva tetap akan bersifat investasi jangka panjang. Namun hal tersebut 

biasanya akan menyerap modal besar yang di miliki oleh suatu peruusahaan. 
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b. Total aktiva 

Total aktiva adalah hasil dari keseluruhan kekayaan yang di miliki oleh suatu 

perusahaan yang dimana kekayaan tersebut di dapatkan dari hasil operasi yang di lakukan 

perusahaan. 

3. Profitabilitas  

 Suatu perusahaan dimanapun berdiri dan siapa pun pemiliknya tentunya mempunya 

suatu tujuan dan visi misi yang berbeda-beda, Namun terdapat satu tujuan yang sama 

antara suatu perusahan dengan perusahaan lainya. Tujuan inti dari perusahaan-perusahaan 

tersebut yaitu tak lain adalah keuntungan atau profit. Keuntungan yang di dapatkan oleh 

perusahaan biasanya akan di gunakan atau di putarkan kembali guna membiayai proses 

operasi perusahaan dan mengembangkan perusahaan. Rasio profitabilitas di dalam 

perusahaan mempunyai peran yang cukup penting yaitu guna memberikan laporan yang 

real tentang keberhasilan suatu operasi yang di jalankan oleh perusahaan baik di bidang 

jasa maupun di bidang  dagang. Profitabilitas itu sendiri adalah hasil bersih dari 

sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur seberapa 

besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (gitman, 2003:591) 

(R. Agus Sartono,2001:122) menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungan nya dengan penjualan, total aktiva maupun 

modal sendiri. 
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(Van Horned an Wachovicz, 2005:222) mengemukakan bahwa rasio profitabilitas 

di bedakan menjadi dua jenis di antaranya adalah Rasio yang menunjukan profitabilitas 

yang kaitannya dengan penjualan  dan Rasio yang menunjukan profitabilitas yang 

kaitannya dengan investasi . Sedangkan profitabilitas yang kaitannya dengan penjualan 

terdiri atas beberapa keuntungan(margin) di antaranya adalah gross profit margin(laba 

kotor), net profit margin(laba bersih). Sedangkan profitabilitas yang hubungannya dengan 

investasi terdiri atas tingkat pengembalian atas aktiva (renturn on total asset) dan 

pengembalian atas tingkat ekuitas (return on equity) 

Menurut pembagian Rasio tersebut maka muncul lah rumus untuk menghitung 

profitabilitas yang kaitannya dengan penjualan, di antaranya adalah: 

a. Gross profit margin 

       Pendapatan yang di peroleh namun belum di kurangi dengan biaya lain-lainnya 

atau masih dalam pendapatan kotor. 
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b. Operanting margin  

       Pendapatan yang di peroleh namun belum di kurangi dengan beban keuangan 

ataupun beban bunga. 

c. Net profi tmargin 

        Pendapatan bersih yang di terima oleh perusahaan. 

Apabila gross profit margin dalam satu periode tidak berubah sedangkan net ptofit 

margin mengalami penurunan maka berarti bahwa biaya meningkat relative besar 

daripada peningkatan penjualan. 

Sedangkan pembagian rasio yang kaitannya dengan investasi memunculkan rumus 

perhitungannya sebagai berikut : 

1. Return On Aset  

Rasio ini di gunakan untuk mengukur sejauh mana penggunaanasset yang di 

gunakan untuk menghasilkan laba untuk perusahaan. 

2. Return OnEquity 

      Rasio ini di gunakan untuk mengukur sejauh mana hasil yang di peroleh 

perusahaan dari hasil penanaman modal sendiri. 

Rasio ini juga di pengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, semakin besar 

proporsi utang maka rasio ini juga akan semakin besar. 
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4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu gambaran yang dapat menunjukan 

seberapa besar perusahaan, hal tersebut dapat di buktikan dengan cara mengukur 

seberapa besar total aktiva atau kekayaan yang di miliki oleh perusahaan dan Ukuran 

perusahaan dapat pula diukur dengan mengukur seberapa besar total penjualan yang di 

lakukan oleh perusahaan tersebut. Suatu perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan 

yang relative lebih besar maka perusahaan tersebut akan lebih mudah mendapatkan 

sumber pendanaan yang akan di gunakan dalam operasional perusahhaan. Perusahaan 

yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar biasanya akan lebih berani dalam 

mengeluarkan saham ataupun mencari pinjaman(hutang).  

Hal tersebut sesuai dengan yang di katakana oleh (Agus Sartono,2001:249) bahwa 

perusahaan yang memiliki ukuran yang besar akan lebih mudah dalam mendapatkan 

modal di bandingkan dengan perusahaan yang memiliki ukuran yang relative lebih 

kecil. Menurut Riyanto (2010:299) suatu perusahaan yang besar yang saham nya 

tersebar luas, setiap perluasan modal sahamnya hanya akan mempunyai pengaruh yang 

kecil terhadap kemungkinan atau tergesernya pengendalian dari pihak yang dominan 

terhadap perusahaan bersangkutan.  
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Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusaahan yang di 

tentukan dengan besar kecilnya ukuran nominal. Misalnya jumlah kekayaan dan total 

penjualan perusahaan dalam satu periode penjualan, maupun kapasitas pasar. Menurut 

(Ruslim 2010) Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan dimana 

perusahaan yang besar akan lebih mudah mendapatkan pinjaman dari luar baik dalam 

bentuk hutang maupun modal saham, hal tersebut di karenakan perusahaan besar di 

sertai reputasi yang cukup baik di mata masyarakat. Ukuran perusahaan juga dapat 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam periode tertentu. 

5. Likuiditas  

Likuiditas adalah suatu kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar 

kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang di miliki oleh 

perusahaan. Menurut(Subramanyam dan John J. Wild, 2008:241) likuiditas adalah 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas di 

anggap penting karena kurangnya likuiditas akan menghalangi perusahaan dalam 

mendapatkan kesempatan keuntungan, ketidak mampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban lancarnya merupakan masalah likuiditas yang ekstrem. Masalah ini dapat 

mengarah pada penjualan investasi dan asset lainnya dan kemungkinan akan mengarah 

pada kebangkrutan. Menurut (S. Munawir, 1979:31) Likuiditas adalah kemampuan 

suatu perusahaan memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera di penuhi atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat di tagih.  
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Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya 

berarti perusahaan tersebut dalam keadaan “likuid”, dan perusahaan di katakan mampu 

memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya apabila perusahaan tersebut 

memiliki alat pembayaran ataupun aktiva lancar yang lebih besar di bandingakan 

dengan hutang lancarnya atau hutang jangka pendeknya. Sebaliknya perusahaan yang 

tidak dapat dengan segera memenuhi kewajiban keuangannya pada saat di tagih, berarti 

perusahaan tersebut dalam keadaan “illikuid”.  

Menurut (Eugne F. Brigham dan Joel F. Houston, 2013:134) rasio likuiditas adalah 

rasio yang menunjukan hubungan antara kas dan asset lancar lainnya dengan 

kewajiban lancarnya. Di dalam rasio likuiditas terdadpat beberapa rasio yang di 

gunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan, antara lain: rasio lancar(current 

ratio)  dengan rasio cepat(quick ratio) 

1. Rasio lancar 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat digunakan untuk 

menutupi kewajiban jangka pendek/hutang lancar. Semakin besar perbandingan 

aktiva lancar dengan hutang lancer maka semakin tinggi 

kemampuan  perusahaan  menutupi kewajiban jangka pendek. 
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B. Peneliti yang Relevan 

Sebagai bahan pertimbangan atau bahan acuan dalam penelitian ini maka di 

kemukakan berbagai hasil dari penelitian-penelitian terdahulu: 

1. Penelitian yang di lakukan oleh Andi Kartika  mengenai Faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal pada perusahaan manufaktur yang go public di 

BEI(2009). Hasil penelitian ini menunjukan hasil sebagai berikut: Bahwa risiko 

bisnis, profitabilitas, ukuran perusahaan dan struktur aktiva berpengaruh terhadap 

struktur modal. 

2. Penelitian yang di lakukan oleh Linda Wimelda dan Aan Marlinah (2013). 

Mengenai Variable yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan public 

sector non keuangan. Menurut penelitian ini menyimpulkan bahwa Terdapat 

pengaruh yang signifikan antara profitabilitas, tingkat likuiditas, ukuran perusahaan, 

risiko bisnis, kesempatan pertumbuhan terhadap struktur modal. 

3. Penelitian yang di lakukan oleh Prabansari dan Hendri Kusuma (2005) mengenai 

Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan manufaktur yang 

go public di Bursa efek Jakarta. Menurut penelitian ini menyimpulkan bahwa 

ukuran perusahaan, pertumbuhan aktiva, struktur kepemilikan,risiko bisnis dan 

profitabilitas yang memiliki pengaruh terhadap struktur modal. 



21 
 

4. Penelitian yang di lakukan oleh Jemi Halim Liem, D. Werner dan Berta Silvia yang 

meneliti Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan 

manufaktur yang go public di BEI(2013). Dan hasilnya adalah profitabilitas, growt, 

rasio ukuran perusahaan dan struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal. 

5. Penelitian yang di lakukan oleh Meidera Elsa Dwi(2012) yang meneliti Pengaruh 

Profitabilitas, Struktur Aktiva dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal 

pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Makanan dan Minuman yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang hasilnya adalah profitabilitas,struktur 

aktiva dan ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

struktur modal. 

6. Penelitian yang di lakukan oleh Nurohim(2008) yang meneliti Pengaruh 

profitabilitas, fixed asset ratio, control kepemilikan dan struktur aktiva terhadap 

struktur modal. Yang hasilnya adalah PROFITABILITAS, STRUKTUR AKTIVA, 

FIXED ASET RATIO CONTOL KEPEMILIKAN berpengaruh secara signifikan 

terhadap struktur modal. 
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C. Hipotesis 

1. Pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal 

Perusahaan yang memiliki struktur aktiva yang tinggi berarti memiliki aktiva tetap 

yang besar. Perusahaan yang memiliki aktiva tetap dalam jumlah besar maka 

perusahaan tersebut akan lebih memiliki kesempatan berhutang dalam jumlah besar  hal 

tersebut di karenakan aktiva yang tinggi dapat di jadikan sebagai jaminan atas hutang 

yang di miliki oleh perusahaan. Begitu pula dengan sebaliknya perusahaan dengan 

aktiva tetap yang kecil maka perusahaan tersebut akan memiliki kesempatan lebih kecil 

dalam mendapatkan dana dengan berhutang di karenakan perusahaan hanya memiliki 

sedikit aktiva yang akan di gunakan sebagai jaminan atas hutang-hutangnya. 

Perusahaan yang memiliki aktiva yang tinggi maka struktur modal nya akan menjadi 

tinggi dan begitu pula dengan sebaliknya perusahaan dengan aktiva yang kecil maka 

struktur modal nya tinggi. Dengan demikian dapat di turunkan hipotesis sebagai 

berikut: 

  : Struktur aktiva berpengaruh positif  terhadap struktur modal 

2. Pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal  

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Perusahaan 

yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi di harapkan mampu untuk memenuhi 

pendanaan dalam proses produksi atau operasional perusahaan dengan menggunakan 
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hasil dari profit yang di dapatkan perusahaan atau dengan laba di tahan . Oleh karena 

itu maka penggunaan hutang perusahaan menjadi berkurang.  

Profitabilitas yang tinggi maka perusahaan akan mengurangi dalam penggunaan 

hutangnya di karenakan laba di tahan yang tinggi membuat modal perusahaan menjadi 

tinggi pula dan perusahaan mampu memenuhi pendanaan operasionalnya dengan 

modal sendiri.  Begitu pula sebaliknya dengan perusahaan yang mempunyai 

profitabilitas rendah maka laba di tahan perusahaan akan menjadi rendah pula dan 

perusahaan akan memenuhi pendanaan nya dengan berhutang. Menurut theory packing 

order perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi maka akan memiliki tingkat 

hutang yang rendah, hal tersebut di karenakan  dana internal yang di miliki perusahaan 

sudah mempu untuk memenuhi kebutuhannya. Dari pernyataan tersebut maka dapat di 

rumuskan hipotesis sebagai  berikut: 

  : Profitabilitas berpengaruh negatif  terhadap struktur modal 

3. Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap struktur modal 

Ukuran perusahaan merupakan salahsatu faktor dalam menentukan berapa 

besar kebijakan keputusan pendanaan(struktur modal) . Ukuran perusahaan merupakan 

suatu gambaran yang dapat menunjukan seberapa besar perusahaan, hal tersebut dapat 

di buktikan dengan cara mengukur seberapa besar total aktiva atau kekayaan yang di 

miliki oleh perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang besar akan membutuhkan 
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dana yang besar pula untuk membiayai operasinya dan tentunya dana tersebut akan di 

dapatkan dengan berhutang. 

Ukuran perusahaan yang lebih besar maka akan lebih mudah mendapatkan 

dana dengan berhutang karena kemampuan dalam pemenuhan hutangnya dan arus kas 

yang setabil Pernyataan tersebut di perkuat oleh penelitian, srimindarti(2010), 

yanuarti(2011) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap struktur modal. Dari hal tersebut maka munculah hipotesis sebagai berilkut. 

  : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. 

4. Pengaruh antara likuiditas terhadap struktur modal 

Likuiditas adalah suatu kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar 

kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang di miliki oleh 

perusahaan. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada 

waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan “likuid”, dan perusahaan di 

katakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya apabila 

perusahaan tersebut memiliki alat pembayaran ataupun aktiva lancar yang lebih besar 

di bandingakan dengan hutang lancarnya atau hutang jangka pendeknya. Sebaliknya 

perusahaan yang tidak dapat dengan segera memenuhi kewajiban keuangannya pada 

saat di tagih, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan “illikuid”.  



25 
 

Perusahaan yang likuid berarti perusahaan memiliki aktiva lancar nya yang tinggi 

dan begitu pula sebaliknya perusahaan dengan keadaan illikuid maka perusahaan 

memiliki aktiva lancarnya yang rendah. Suatu perusahaan yang memiliki aktiva lancar 

yang besar maka perusahaan tersebut akan lebih mudah dalam mendapatkan dana 

dengan berhutang hal tersebut di karenakan aktiva lancar yang besar dapat di gunakan 

untuk membayar atau memenuhi kewajiban pembayaran hutang jangka pendeknya .  

Hal tersebut di perkuat oleh penelitian M. Sienly Veronica Wijaya dan Bram 

Hadianto (2008) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur 

modal. Dari hal tersebut munculah hipotesis yang menyatakan : 

  : Likuiditas berpegaruh positive terhadap struktur modal 
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Gambar 2.1 model gambar 
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