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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Struktur modal 

Struktur modal merupakan pertimbangan antara hutang jangka 

panjang dengan modal sendiri. Menurut martono (2005), struktur modal 

merupakan perbandingan atau imbalan pendanaan jangka panjang 

perusahaan yang ditunjukan oleh perbandingan struktur aktiva jangka 

panjang terhadap struktur modal sendiri. Menurut Baker & Powell 

(2005), manajemen keuangan selalu berhubungan dengan proses 

pengambilan keputusan dalam tujuannya untuk mendapatkan, 

mendanai, dan mengelola perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis 

suatu usaha.  

Oleh karena itu, keputusan pendanaan atau struktur modal dalam 

suatu perusahaan menjadi faktor yang paling utama agar perusahaan 

dapat bertahan hidup dan bersaing dengan perusahaan yang lainnya. 

Terkait dengan keputusan struktur modal perusahaan, ada teori-teori 

yang dianggap relevan untuk mendukung penentuan keputusan struktur 

modal. Teori-teori tersebut adalah:  
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2. Teori Struktur Modal. 

a. Trade Off Theory 

Dalam kenyataan ada hal-hal yang membuat perusahaan 

tidak bisa menggunkan hutang sebanyak-banyaknya. Satu hal yang 

terpenting adalah dengan semakin tingginya hutang, akan semakin 

tinggi kemungkinan (probabilitas) kebangkrutan. Sebagai contoh, 

semakain tinggi hutang, semakin besar bunga yang harus 

dibayarkan. Kemungkinan tidak membayar bunga yang tinggi akan 

semakin besar. Pemberi pinjaman bisa membangkrutkan perusahaan 

jika perusahaan tidak bisa membayar hutang. 

Biaya kebangkrutan tersebut bisa cukup signifikan. 

Penelitian diluar negeri menunjukkan biaya kebangkrutan bisa 

mencapai sekitar 20% dari nilai perusahaan. Biaya tersebut 

mencakup dua hal : 

1. Biaya langsung : biaya yang dikelurkan untuk membayar biaya 

administrasi, biaya pengacara, biaya akuntan, dan biaya lainnya 

yang sejenis. 

2. Biaya tidak langsung : biaya yang terjadi karena dalam kondisi 

kebangrutan, perusahaan lain atau pihak lain tidak mau 

berhubungan dengan perusahaan secara normal. Misal, supplier 

barangkali tidak akan mau memasok barang karena 

mengkawatirkan kemungkinan tidak terbayar. 
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Esensi teori trade-off dalam struktur modal adalah 

menyeimbangkan manfaat dan biaya yang timbul sebagai akibat 

penggunaan hutang. Dimana sejauh manfaat penggunaan hutang 

masih dibperbolehkan. Apabila biaya hutang jauh lebih besar, 

tambahan hutang tidak diperbolehkan (Husnah 2013 dalam Utami 

2015). Disisi lain, menurut teori ini juga suatu perusahaan tidak akan 

menciptkan nilai optimal jika semua pendanaan dibiayai oleh hutang 

atau tidak menggunakan hutang sama sekali dalam membiayai 

kegiatan perusahaan sehingga untuk itu manajer perusahaan harus 

cermat dan tepat dalam mengelola komposisi modal perusahaan 

(Joni dan Lina, 2010). Selain itu, teori ini juga menyatakan terdapat 

hubungan antara penggunaan hutang, pajak, biaya kebangkrutan 

dari keputusan struktur modal yang ditetapkan perusahaan. 

Menurut Bringham dan Houston (2001), kebijakan struktur 

modal melibatkan pertimbangan antara risiko dan tingkat 

pengembalian : 

1) Memperbanyak hutang berarti memperbesar risiko yang 

ditanggung pemegang saham. 

2) Menggunakan lebih banyak hutang juga memperbesar 

tingkat pengembalian yang diharapkan. 
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b. Pecking Order Theory 

Teori ini dikenalkan pertama kali oleh Donaldson pada tahun 

(1961) sedangkan penamaan packing order theory dilakukan oleh 

Myers (1984) (Husnan, 1996; 324). Secara singkat teori ini 

menyatakan bahwa: Perusahaan menyukai internal financing 

(pendanaan dari hasil operasi perusahaan berwujud laba ditahan), 

apabila pendanaan dari luar (external financing) diperlukan, maka 

perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih 

dulu, yaitu dimulai dengan penerbitan obligasi, kemudian diikuti 

oleh sekuritas yang berkarakteristik opsi (seperti obligasi konversi), 

baru akhirnya apabila masih belum mencukupi, saham baru 

diterbitkan. 

Sesuai dengan teori ini, tidak ada suatu target debt to equity 

ratio, karena ada dua jenis modal sendiri, yaitu internal dan 

external.Modal sendiri yang berasal dari dalam perusahaan lebih 

disukai dari pada modal sendiri yang berasal dari luar 

perusahaan.Menurut Myers (1996) perusahaan lebih menyukai 

penggunaan pendanaan dari modal internal, yakni dana yang berasal 

dari aliran kas, laba ditahan dan depresiasi. Urutan penggunaan 

sumber pendanaan dengan mengacu pada pecking order theory 

adalah: internal fund (dana internal), debt (hutang), dan equity 

(modal sendiri) (Kaaro, 2003; 53). Dana internal lebih disukai dari 
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dana eksternal karena dana internal memungkinkan perusahaan 

untuk tidak perlu membuka diri lagi dari sorotan pemodal. 

Seorang akademis, Donald Donaldson (1961) melakukan 

pengamatan terhadap perilaku struktur modal perusahaan di 

Amerika Serikat.Pengamatannya menunjukkan bahwa perusahaan 

yang mempunyai keuntungan yang tinggi ternyata cenderung 

menggunakan hutang yang lebih rendah.Secara spesifik, perusahaan 

mempunyai urut-urutan preferensi dalam penggunaan dana. 

Skenario urutan dalam Pecking Order Theory  adalah sebagai 

berikut : 

1. Perusahaan memilih pendanaan internal. Dana internal tersebut 

diperoleh dari laba (keuntungan) yang dihasilkan dari kegiatan 

perusahaan. 

2. Perusahaan menghitung target rasio pembayaran didasarkan pada 

perkiraaankesempatan investasi. Perusahaan berusaha menghindari 

perubahan dividen yang tiba-tiba. Dengan kata lain, pembayaran 

dividen diusahakan konstan atau, kalau berubah terjadi secara 

gradual dan tidak berubah dengan signifikan. 

3. Karena kebijakan dividen yang konstan (sticky), digabung dengan 

fukturasi keuntungan dan kesempatan investasi yang tidak bisa 

diprediksi, yang akan memyebabkan aliran kas yang diterima oleh 

perusahaan akan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran 

investasi pada saat-saat tertentu, dan akan lebih pada saat yang lain. 
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Jika kas tersebut lebih besar, perusahaan akan membayar hutang 

atau membeli surat berharga. Jika kas tersebut kecil, perusahaan 

akan menggunkan kas yang dipunyai atau menjual surat berharga. 

4. Jika pendanaan ekternal diperlukan, perusahaan anak mengeluarkan 

surat berharga yang paling aman terlebih dulu. Perusahaan akan 

memulai dengan hutang, kemudian dengan surat berharga campuran 

(hybrid) seperti obligasi convertible, dan kemudian barangkali 

saham sebagai pilihan terakhirnya tidak mengindikasi target struktur 

modal. Teori tersebut mejelaskan urut-urutan pendanaan. Menurut 

teori ini, manajer keuangan tidak memperhitungkan tingkat hutang 

yang optimal. Kebutuhan dana ditentukan oleh kebutuhan investasi. 

Jika ada kesempatan investasi, maka perusahaan akan mencari dana 

untuk mendanai kebutuhan investasi tersebut. Perusahaan akan 

mulai dengan dana internal dan sebagai pilihan terakhir adalah 

menerbitkan saham. Disamping kebutuhan investasi, hal lain yang 

berkaitan adalah pembayaran dividen. Pembayaran dividen akan 

menyebabkan dana kas berkurang. Jika kas berkurang, maka 

perusahaan akan menerbitkan sekuritas baru. Penelitian 

menunjukkan bahwa perusahaan lebih menyukai kebijakan dividen 

yang stabil, yaitu besarnya dividen tidak berubah-ubah. 

Teori pecking order bisa menjelaskan kenapa perusahaan 

yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi justru mempunyai 

tingkat hutang yang lebih kecil. Tingkat hutang yang lebih 
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keciltersebut tidak dikarenakan perusahaan mempunyai target 

tingkat hutang yang kecil, tetapi karena mereka tidak membutuhkan 

dana eksternal. Tingkat keuntungan yang tinggi menjadikan dana 

internal mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan investasi. 

c. Teori Asimetri Informasi 

Konsep signaling dan asimetri informasi berkaitan erat. 

Teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan 

dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama 

mengenai prospek dan resiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai 

informasi yang lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Manajer 

biasanya mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan pihak 

luar (seperti investor). Karena itu bisa dikatakan terjadi asimetri 

informasi antara manajer dengan investor. Investor yang merasa 

mempunyai informasi yang lebih sedikit, akan berusaha 

mengintepretasikan perilaku manajer. Dengan kata lain, perilaku 

manajer, termasuk dalam hal menentukan struktur modal, bisa 

dianggap sebagai signal oleh pihak luar (investor) 

d. Signaling theory 

Ross (1977) mengembangkan model dimana struktur modal 

(penggunaan hutang) merupakan signal yang disampaikan oleh 

manajer kepasar. Jika manajer mempunyai keyakinan bahwa 

prospek perusahaan baik, dan karenannya ingin agar saham 

meningkat, ia ingin mengkomunikasikan hal tersebut ke investor. 
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Salah satu cara yang paling sederhana adalah dengan mengatakan 

secara langsung ‘perusahaan kami mempunyai prospek yang baik’. 

Tentu saja investor tidak akan percaya begitu saja. Disamping itu, 

manajer ingin memberikan signal yang lebih dipercaya (credible). 

Manajer bisa menggunakan hutang lebih banyak, sebagai signal 

yang lebih credible. 

Jika hutang meningkat, maka kemugkinan bangkrut akan 

semakin meningkat. Jika perusahaan mengalami kebangkrutan, 

maka manajer akan ‘terhukum’, misal reputasi dia akan hancur dan 

tidak bisa dipercaya menjadi manajer lagi. Karena itu, perusahaan 

yang meningkatkan hutang bisa dipandang sebagai perusahaan yang 

yakin dengan prospek perusahaan dimasa mendatang.Karena cukup 

yakin, maka manajer perusahaan tersebut berani menggunakan 

hutang yang lebih besar. Investor diharapkan akan menangkap 

signal tersebut, signal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang 

baik. Dengan demikian hutang merupakan tanda atau signal positif.  

Teori ini juga disusun berdasarkan adanya asymmetric 

information antara manajer dan pemegang saham. Karena ada 

asymmetric information maka manajer berusaha memberi signal 

(sinyal) kepada investor. Sinyal tersebut haruslah berupa sesuatu 

yang dapat dipercaya dan tidak mudah  ditiru atau mahal untuk 

menirunya. Dalam kebijakan struktur modal, signal yang diberikan 

adalah berupa dipakainya porsi hutang yang lebih besar 
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diperusahaan. Hanya perusahaan yang benar-benar kuat yang berani 

menanggung risiko mengalami kesulitan keuangan ketika porsi 

hutang relatif tinggi. Maka porsi hutang yang tinggi dipakai manajer 

sebagai sinyal bahwa perusahaan memiliki kinerja yang handal. 

Investor akan menilai perusahaan yang lebih tinggi porsi 

hutangnya dengan harga yang lebih mahal dibandingkan perusahaan 

yang rendah porsi hutangnya. Meskipun teori ini masuk akal namun 

belum dapat menjelaskan dengan baik tentang pola struktur modal 

selama ini. Sesuai dengan teori struktur modal, pemilihan struktur 

modal dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor tersebut diantaranya 

: 

3. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan dalam mennghasilkan laba 

(profitabilitas) pada tingkat penjualan, aktiva, dan modal. Ada 

tiga rasio yang dapat digunakan dalam rasio profitabilitas, yaitu 

rasio profit margin, return on assets (ROA) dan return on equity 

(ROE). Profit margin mengukur sejauh mana perusahaan 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. 

Profit Margin yang tinggi menunjukkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjulan 

tertentu. Return On Asset (ROA) mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset 
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yang tertentu. Return On Equity (ROE) mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal 

tertentu. Angka yang tinggi untuk ROE menunjukkan tingkat 

profitabilitas yang tinggi. 

4. Pertumbuhan asset 

Weston dan Brigham (1986; 475) mengatakan 

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang cepat harus lebih 

banyak mengandalkan pada modal eksternal. Pertumbuhan aset 

dihitung sebagai presentase perubahan aset pada tahun tertentu 

dengan tahun sebelumnya. Semakin besar aset yang dimiliki 

perusahaan maka semakin berhasil tingkat operasional 

perusahaannya.  

Maka tingginya pertumbuhan aset yang  dimiliki 

perusahaan maka semakin meningkatnya tingkat kepercayaan 

pihak luar terhadap perusahaan tersebut. Meningkatnya 

kepercayaan dari pihak luar (kreditor) terhadap perusahaan, 

maka proporsi hutang semakin besar dibandingkan modal 

sendiri atau struktur modal meningkat/bertambah (Ang,1997). 

Dengan demikian perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang 

tinggi cenderung lebih banyak menggunakan hutang dibanding 

perusahaan yang lambat pertumbuhannya. 
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5. Ukuran perusahaan (size) 

Menurut mas’ud (2008), semakin besar ukuran 

perusahaan yang diindikator oleh total asset, maka perusahaan 

akan menggunakan hutang dalam jumlah yang besar pula. 

Semakin besar ukuran perusahaan menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki jumlah aktiva yang tinggi pula. 

Perusahaan yang ukurannya relatif besar pun akan cenderung 

menggunakan dana eksternal yang semakin besar. Hal ini 

disebabkan kebutuhan dana juga semakin meningkat seiring 

pertumbuhan perusahaan. Selain pendanaan internal, alternative 

selanjutnya adalah pendanaan eksternal. Hal ini sejalan dengan 

pecking order theory yang menyatakan bahwa, jika penggunaan 

dana internal tidak mencukupi maka digunakan alternatif kedua 

yaitu hutang. 

6. Struktur aktiva 

Perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar 

dapat menggunakan hutang dalam jumlah besar hal ini 

disebabkan karena dari skalanya perusahaan akan lebih mudah 

mendapatkan akses ke sumber dana dibandingkan perusahaan 

kecil. Kemudian besarnya aset tetap dapat digunakan sebagai 

jaminan atau kolateral hutang perusahaan. Memang 

penggunaaan hutang dalam jumlah besar akan mengakibatkan 

financial risk meningkat sementara aset tetap dalam jumlah 
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besar tentu akan memperbesar business risk dan pada akhirya 

berarti total risk juga meningkat. Struktur aktiva merupakan 

penentuan besarnya alokasi untuk masing-masing komponen 

aset, baik aset lancar maupun aset tetap.  

Menurut pecking order theory, struktur aktiva 

mempunyai pengaruh negatif terhadap struktur modal. Hal ini 

berhubungan dengan asimetri informasi yang menjadi 

permasalahan pada pecking order theory. Perusahaan yang 

memiliki sedikit asset tetap akan mempunyai masalah asimetri 

informasi antara investor dan manajemen, karenanya perusahaan 

akan lebih memilih pendanaan dengan berhutang. Namun 

sebaliknya, apabila perusahaan memiliki tingkat aset tetap yang 

tinggi maka kecil kemungkinan asimetri informasi akan terjadi 

karena penilaian asetnya lebih mudah. Sehingga perusahaan 

lebih memilih untuk menerbitkan saham dibandingkan 

berhutang. 

7. Likuiditas 

Mamduh M.Hanafi (2013; 37) Rasio likuiditas 

mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan 

dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap hutang 

lancarnya. Hutang dalam hal ini merupakan kewajiban 

perusahaan. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang 
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jangka pendek yang telah jatuh tempo dengan aktiva lancar yang 

dimiliki. 

Perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi, berarti 

perusahaan tersebut memiliki cukup banyak dana yang dapat 

digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan. Sehingga 

semakin tinggi tingkat likuiditas, akan semakin rendah struktur 

modal yang digunakan Hestuningrum dan Darsono (2012). 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya yang berhubungan 

dengan struktur modal, yaitu : 

1. Dalam penelitian Syafi’i (2013) “Karakteristik Perusahaan dan Struktur 

Modal pada Perusahaan Makan-Minum”, hasil penelitian menunjukkan 

profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal, 

hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya perusahaan-perusahaan 

yang bergerak pada subsektor Industri Makanan dan Minuman tingkat 

profitabilitasnya cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan 

profitabilitas inilah yang nampaknya lebih banyak dimanfaatkan untuk  

memenuhi kebutuhan investasinya. Damayanti (2013) dalam hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap struktur modal, makna bahwa tingkat profitabilitas 

dalam perusahaan mempengaruhi struktur modalnya. Perusahaan yang 

memiliki profitabilitas tinggi berarti memiliki laba ditahan yang tinggi 
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yang merupakan sumber dana internal perusahaan. Sehingga perusahaan 

dapat menggunakan laba ditahan tersebut untuk penambahan modalnya. 

2. Dalam penelitian Kusumaningrum menunjukkan hasil penelitian 

pertumbuhan aset berpengaruh positif signifikan terhadap struktur 

modal, Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan 

yang besar berpengaruh terhadap kebijakan pendanaan perusahaan. 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan asset yang tinggi berarti akan 

beroperasi pada tingkat yang lebih tinggi pula, sehingga memerlukan 

penambahan biaya. Penambahan biaya ini dapat dilakukan baik dengan 

menggunakan laba ditahan maupun dengan menggunakan utang. 

3. Dalam penelitian Indriani dan Widyawati (2013) menunjukkan hasil 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

struktur modal, artinya setiap meningkatnya ukuran perusahaan, maka 

akan diikuti dengan peningkatan struktur modalnya. Menurut penelitian 

Syafi’i (2013) menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian 

sebelumnya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap struktur modal. Hasil positif dan signifikan, ini 

menunjukkan bahwa pada perusahaan-perusahaan pada Subsektor 

Industri Makanan dan Minuman ada kecenderungan ketika memiliki 

ukuran usaha yang besar akan lebih banyak memanfaatkan sumber 

pendanaan yang berasal dari pinjaman. Keadaan demikian dilatar 

belakangi bahwa bagi perusahaan yang berukuran besar tentunya 

memiliki jumlah aset yang lebih besar pula, yang memungkinkan untuk 
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digunakan sebagai jaminan. Demikian pula dari sisi kreditor/calon 

kreditor akan memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi atas dana 

yang dipinjamkan kepada perusahaan. 

4. Dalam penelitian Khairin (2014) dan Hestuningrum (2012) menjelaskan 

bahwa struktur aktiva berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

struktur modal. Semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil 

operasi yang dihasilkan oleh perusahaan. Peningkatan aset yang diikuti 

peningkatan hasil operasi maka struktur aktiva meningkat, maka 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan juga ikut 

meningkat, sehingga mengakibatkan ketersediaan dana internalnya 

yang juga tinggi, maka dalam posisi ini perusahaan tidak akan 

menggunakan dana eksternal untuk membiayaai kegiatan perusahaan.  

kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Hal ini berarti bahwa 

banyak perusahaan yang sebagian modalnya tertanam dalam aktiva 

tetap akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal sendiri 

sedangkan hutang sifatnya sebagai pelengkap. Pernyataan ini di dukung 

dengan Pecking order theory dimana perusahaan lebih menyukai dana 

internal dari pada dana ekstrernal.  

5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arini (2013) yang menunjukkan 

bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur 

modal. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Verena dan Mulyo (2013), Arief (2013) yang menyebutkan bahwa 

likuiditas mempunyai pengaruh signifikan dengan arah negatif. 
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Perusahaan pertambangan mempunyai likuiditas yang baik, sehingga 

perusahaan berpandangan bahwa sudah bisa membayar hutang yang 

dimilikinya dengan baik dan jika hutang akan ditambah, perusahaan 

akan memiliki kekhawatiran bahwa likuiditas perusahan tidak akan 

lebih baik. 

C. Pengembangan Hipotesis 

Perusahaan yang profitabilitasnya tinggi akan lebih banyak 

mempunyai dana internal daripada perusahaan yang profitabilitasnya 

rendah. Apabila dalam komposisi struktur modal penggunaan modal sendiri 

lebih besar dari pada penggunaan hutang, maka rasio struktur  modal akan 

semakin kecil. Hal ini sejalan dengan pecking order theory bahwa 

perusahaan lebih memilih pendanaan internal. Dana internal diperoleh dari 

keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan. Dalam penelitian 

syafii (2013) yang menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai hubungan 

negatif signifikan dengan struktur modal. 

Jadi semakin tinggi profit perusahaan suatu perusahaan, maka 

struktur modalnya bersifat rendah. Perusahaan dengan profit tinggi 

cenderung menggunakan dana internal terlebih dahulu, baru kemudian 

menggunakan dana eksternal.  Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Damayanti (2013) yang menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Kondisi ini 

memberikan suatu makna bahwa tingkat profitabilitas dalam perusahaan 

mempengaruhi struktur modalnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas 
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tinggi berarti memiliki laba ditahan yang tinggi yang merupakan sumber 

dana internal.  

Sehingga perusahaan dapat menggunakan laba ditahan tersebut 

untuk penambahan modalnya. Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto 

(2012) menunjukkan hasil yang serupa bahwa profitabilitas berpengaruh 

negatif signifikan terhadap struktur modal. Ini menunjukkan bahwa 

perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang semakin tinggi 

memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan 

dengan dana yang dihasilkan secara internal. Artinya bahwa peningkatan 

profitabilitas perusahaan cenderung menurunkan struktur modal. Dengan 

demikian sesuai dengan teori di atas, maka semakin besar tingkat  

profitabilitas  maka  akan  semakin  kecil  rasio  struktur  modal,  sehingga  

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. 

H1 : Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap 

struktur modal 

Myers dan Majluf (1977), perusahaan akan lebih memilih 

menggunakan hutang untuk menekan asimetri informasi yang dapat terjadi. 

Selain itu menurut teori signaling, perusahaan dapat mengkomunikasikan 

prospek pertumbuhan yang baik bagi perusahaan di masa depan dengan 

menggunakan hutang. Sebab hutang dapat menjadi sinyal positif bagi 

investor luar, sehingga investor luar dapat yakin dan percaya bahwa prospek 

perusahaan dimasa depan akan baik. Perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan yang tinggi memiliki kecenderungan untuk menghasilkan arus 
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kas yang tinggi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perusahaan akan 

memilih menggunakan labanya dibandingkan dengan hutang untuk 

mendanai perusahaan (Sriwardany, 2007).  

Menurut penelitian  yang dilakukan oleh Natalia (2010) yang 

menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap struktur modal. Pertumbuhan aktiva perusahaan 

menunjukkan besarnya pengalokasian dana oleh perusahaan kedalam 

aktivanya. Jika faktor-faktor lain dianggap tetap , maka hutang sebagai 

altenatif pertama dalam pengadaan dana eksternal cenderung meningkat. 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Syafii (2013) 

yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap struktur modal. Hasil positif ini menjelaskan 

bahwa dengan semakin tinggi tingkat pertumbuhan perusahaan masih ada 

kecenderungan untuk menggunakan sumber dana pinjaman yang akan 

berdampak peningkatan struktur modal.  

Pertumbuhan perusahaan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan 

aset berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal karena aset 

mudah untuk dikolateralkan (dijaminkan), sehingga menurunkan resiko 

pemberi pinjaman.Semakin tinggi aset yang dapat dijaminkan, maka 

semakin banyak jumlah pinjaman yang dapat diperoleh. Perusahaan dengan 

tingkat pertumbuhan yang tinggi akan mengimplikasikan adanya 

permintaan yang lebih tinggi akan kebutuhan dana eksternal (Song, 2005). 
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Berdasarkan berbagai penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H2 : Pertumbuhan aset berpengaruh positif signifikan terhadap 

struktur modal. 

Semakin besar ukuran sebuah perusahaan mengindikasikan semakin 

besar pula jumlah aset yang dimiliki, semakin banyak pula hutang yang 

digunakan sebagai sumber pendanaan perusahaan (Niu, 2008). Perusahaan 

yang besar mempunyai risiko kebangkrutan yang rendah dibandingkan 

perusahaan kecil. Menurut trade-off theory, semakin besar perusahaan maka 

perusahaan dapat memakai hutang lebih banyak, ini terkait rendahnya risiko 

kebangkrutan dari perusahaan besar. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2014) menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur 

modal pada perusahaan manufaktur, artinya setiap adanya peningkatan pada 

ukuran perusahaan, maka akan diikuti dengan peningkatan struktur 

modalnya. Hal ini didukung juga oleh penelitian Syafii (2013) bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal 

perusahaan. 

Oleh karena itu dapat memungkinkan untuk perusahaan besar maka 

tingkat untuk menggunakan hutang akan lebih tinggi dari pada perusahaan 

kecil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap struktur modal dengan didasarkan pada kenyataan 
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bahwa semakin besar suatu perusahaan makan ada kecenderungan untuk 

menggunakan jumlah hutang yang lebih besar. 

H3 : Ukuran perusahan berpengaruh positif signifikan 

terhadap struktur modal 

Menurut Pecking Order Theory perusahan akan lebih suka 

menggunakan dana internal dibanding menggunakan dana eksternal 

perusahaan. Semakin besar struktur aset yang dimiliki perusahaan 

khususnya aset tetap maka semakin kecil manajemen perusahaan 

membutuhkan struktur modal berupa hutang. Hal tersebut dikarenakan, 

perusahaan enggan menggunakan aset tetapnya untuk dijadikan sebagai 

jaminan hutang kepada kreditur apabila perusahaan mengalami gagal bayar. 

Semakin besar struktur aset yang dimiliki perusahaan khusunya aset tetap 

maka semakin kecil manajemen perusahaan membutuhkan struktur modal 

berupa hutang. 

Hal ini juga dapat terjadi karena ketika struktur aktiva meningkat, 

maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan juga ikut 

meningkat, sehingga mengakibatkan ketersediaan dana internalnya yang 

juga tinggi, maka dalam posisi ini perusahaan tidak akan menggunakan dana 

eksternal untuk membiayaai kegiatan perusahaan. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Khairin (2014) dan Hestuningrum (2012) menyatakan 

bahwa struktur aktiva berpengaruh negatif terhadap struktur modal. 

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 
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H4 : Struktur aktiva berpengaruh negatif signifikan terhadap 

struktur modal 

Menurut pecking order theory, perusahaan yang mempunyai 

likuiditas yang tinggi akan cenderung tidak menggunakan pembiayayan dari 

hutang. Hal ini diesbabkan perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi 

mempunyai dana internal yang besar, sehingga perusahaan tersebut akan 

lebih menggunakan dana internalnya terlebih dahulu untuk membiayai 

investasinya menggunakan pembiayaan eksternal melalui hutang. Rasio 

likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penelitian yang dilakukan oleh 

Indriani dan Widyarti (2013) bahwa likuiditas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap struktur modal perusahaan. 

Hubungan negatif antara variabel likuiditas dan struktur modal 

tersebut menunjukkan bahwa jika likuiditas perusahaan mengalami 

peningkatan maka struktur modal perusahaan akan mengalami penurunan. 

Penlitian yang dilakukan oleh Arini menunjukkan hasil yang sama yaitu 

likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. 

likuiditas yang baik, sehingga perusahaan berpandangan bahwa sudah bisa 

membayar hutang yang dimilikinya dengan baik. Perusahaan dengan 

tingkat likuiditas tinggi, berarti perusahaan tersebut memiliki cukup banyak 

dana yang dapat digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan. 

Sehingga semakin tinggi tingkat likuiditas, akan semakin rendah struktur 

modal yang digunakan 
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H5 : Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap 

struktur modal. 

D. Model Penelitian 

 

    Independen                         Dependen 

 H1 (-) 

 H2 (+) 

 H3 (+) 

 H4 (-) 

 H5 (-) 

 

Sumber : Syeikh dan Wang (2011), Musthap, et. Al (2011), Saidi (2004) 

Gambar 2.1 Model Penelitian 
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