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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. LANDASAN TEORI 

1. Struktur Modal 

Struktur modal adalah pembelanjaan permanen dimana 

mencerminkan perimbangan antara hutang jangka panjang dan modal 

sendiri (Riyanto, 2010). Struktur modal yang baik dan optimal adalah 

struktur modal yang dapat meminimumkan biaya dan menyeimbangkan 

risiko dengan tingkat pengembalian. Hal ini didukung oleh pendapat yang 

menyatakan bahwa ”struktur modal yan dapat memaksimumkan nilai 

perusahaan atau harga saham adalah struktur modal yang baik” (Husnan, 

2010). Struktur modal merupakan cermin dari kebijaksanaan perusahaan 

dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan, karena masalah 

struktur modal adalah erat hubungannya dengan masalah kapitalisasi, 

dimana disusun dari jenis-jenis fundamental yang membentuk kapitalisasi 

adalah struktur modalnya. Keputusan struktur modal berkaitan dengan 

pemilihan sumber dana baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, 

sangat mempengaruhi nilai perusahaan. Sumber dana perusahaan dari 

internal berasal dari laba ditahan dan depresiasi. Dana yang diperoleh dari 

sumber eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik 

perusahaan. Pemenuhan kebutuhan dana yang berasal dari kreditur 

merupakan hutang bagi perusahaan. Dana yang diperoleh dari para pemilik 

merupakan modal sendiri. Kebijakan mengenai struktur modal melibatkan 
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trade off antara risiko dan tingkat pengembalian. Penambahan utang akan 

memperbesar risiko perusahaan tetapi sekaligus juga memperbesar tingkat 

pengembalian yang diharapkan. Risiko yang makin tinggi akibat 

membesarnya utang cenderung menurunkan harga saham, tetapi 

meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan akan menaikkan 

harga saham tersebut. Sruktur modal yang optimal adalah struktur modal 

yang mengoptimalkan kesimbangan antara risiko dan pengembalian 

sehingga memaksimumkan harga saham (Brigham dan Houston, 2001). 

2. Teori struktur modal 

a. Teori Modigliani Dan Miller 

Banyak penelitian yang mencoba menjelaskan tentang perilaku 

organisasi dalam keputusan berkaitan dengan struktur modalnya guna 

merumuskan struktur modal yang paling optimal. Struktur modal 

merupakan bauran antara proporsi sumber dana eksternal yang berupa 

hutang jangka panjang dan modal sendiri (Musyafikin, 2005). 

Modigliani-Miller (1958) dalam artikelnya mengemukakan bahwa nilai 

suatu perusaan akan meningkat dengan meningkatnya (debt equity 

ratio) karena adanya efek  dari corporate tax rate shielt.  

Teori strukrur modal modern dimulai oleh Franco Modigliani dan 

Merton H. Miller pada tahun 1958. Modigliani-Miller (MM, 1958 dalam 

Frensidy, 2008) menyatakan bahwa rasio hutang tidak relevan dan tidak 

ada struktur modal yang optimal. Nilai perusahaan bergantung pada arus 

kas yang akan dihasilkan dan bukan pada rasio hutang dan ekuitas. Inti 
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dari teori ini adalah tidak ada rasio hutang yang optimal dan rasio hutang 

tidak menjelaskan nilai perusahaan. Asumsi yang digunakan dalan teori 

ini adalah tidak ada pajak, tidak ada simetri informasi, dan tidak ada 

biaya transaksi. 

Namun, teori ini dianggap kurang relevan karena adanya 

pengaruh pajak penghasilan atas penggunaan hutang, kondisi pasar 

dengan asimetri informasi, serta biaya transaksi dalam pasar modal yang 

tidak dimasukan ke dalam teori MM ini (Frensidy, 2008). Sisi positif 

dari hutang adalah hutang menurunkan biaya keagenan (agency cost) 

ekuitas. Pengguna hutang juga akan mendisiplinkan manajer untuk tidak 

sembarangan menggunakan aktiva perusahaan untuk kepentingannya, 

karena pengawasan oleh kreditur biasanya jauh lebih ketat dan efektif 

daripada pengawasan para pemegang saham di luar perusahaan dengan 

informasi yang relatif terbatas (Hartono, 2004). 

b. pecking Order Theory 

Model lain dari struktur modal dikemukakan oleh Myers dan 

Maljuf dalam pecking order theory (POT) pada tahun 1984. Secara 

ringkas, POT menyatakan bahwa keputusan pendanaan perusahaan 

memiliki suatu hierarki. Perusahaan akan lebih cenderung untuk 

menggunakan sumber pendanaan internal yaitu laba ditahan dan 

depresiasi terlebih dahulu, dari pada dana eksternal dalam aktivitas 

pendanaan. Hanya jika perusahaan tidak memiliki dana internal yang 

memadai, maka dana eksternal akan dipilih sebagai dana alternatif. Jika 
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dana eksternal dibutuhkan maka perusahaan akan lebih cenderung untuk 

menggunakan hutang daripada ekuitas (Siregar, 2005). 

Dalam teori POT terdapat beberapa asumsi yang digunakan 

(Mayansari,2001), yaitu: 

1) Perusahaan cenderung memilih pendanaan internal terlebih dahulu 

(laba ditahan dan depresiasi) sehingga dana eksternal (hutang dan 

saham) menjadi alternatif terakhir, 

2) Jika perusahaan menggunakan dana eksternal maka pemilihan 

dilakukan berjenjang dimulai dari paling aman sampai yang paling 

berisiko. Seperti mulai dari sekuritas hutang, obligasi konversi, 

saham preferen, dan terakhir dari saham biasa, 

3) Kebijakan dividen yang ketat dimana pihak manajemen akan 

menetapkan jumlah pembayaran dividen dan target dividend payout 

ratio (DPR) yang konstan dan dalam periode tertentu jumlah 

pembayaran dividen tidak akan berubah baik perusahaan tersebut 

untung maupun rugi, 

4) Dalam mengantisipasi kekurangan atau kelebihan dari persediaan 

arus kas dengan adanya kebijakan dividen dan fluktuasi dari tingkat 

keuntungan dan kesempatan investasi, maka jika kurang pertama 

kali perusahaan akan mengambil dari portofolio investasi lancar 

yang tersedia. 

Ada empat alasan yang mendasari Myers dalam pecking order 

theory memprediksikan perusahaan lebih mengutamakan hutang dari 
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pada modal sendiri saat pendanaan eksternal dibutuhkan (Siregar, 

2005), yaitu: 

1) Pasar menderita kerugian karena adanya asimetri informasi antara 

manajer dan pasar. Manajemen cenderung tertarik untuk 

menerbitkan saham baru saat overpriced seadangkan penerbitan 

saham baru akan menyebabkan harga saham mengalami penurunan, 

2) Hutang dan saham sama-sama membutuhkan biaya transaksi bagi 

perusahaan. Namun, biaya transaksi hutang relatif lebih kecil jika 

dibandingkan dengan saham, 

3) Perusahaan mendapatkan manfaat pajak dengan mengeluarkan 

sekuritas hutang. Manfaat pajak ini diperoleh oleh perusahaan 

karena adanya biaya bunga yang dapat dibebankan sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak, 

4) Kontrol manajemen, dalam hal ini insider ownership, yaitu 

pemilikan oleh manajemen dapat dipertahankan apabila perusahaan 

menerbitkan sekuritas hutang. 

c. trade-off Theory 

Trade-Off Theory menyatakan bahwa ada hal-hal yang 

membuat perusahaan tidak menggunakan hutang sebanyak-banyaknya. 

Satu hal yang penting adalah dengan semakin tinggi hutang, maka 

semakin tinggi tingkat kebangkrutan. Kemungkinan perusahaan tidak 

dapat membayar hutang karena bunga yang semakin besar bias jadi 
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pemberi pinjaman akan membangkrutkan perusahaan tersebut jika tidak 

bias membayar hutang (Hanafi, 2004). 

Masalah struktur modal merupakan masalah yang penting bagi 

setiap perusahaan, karena baik buruknya struktur modal akan 

berpengaruh secara langsung terhadap posisi keuangan perusahaan dan 

akan pula mempengaruhi nilai perusahaan yang akan tercermin pada 

harga saham perusahaan. Pemahaman terhadap kegiatan pendanaan 

akan memberi latar belakang terhadap pemahaman kondisi keuangan 

perusahaan yang lebih baik, maka dari itu penelitian ini bermaksud 

untuk menjelaskan pengaruh faktor mikro (ukuran perusahaan, 

profitabilitas, likuiditas dan struktur aktiva) terhadap struktur modal. 

d. Trade-Off Hypothesis 

Marsh (1982) dalam Joni dan Lina ( 2010), mengembangkan 

teori yang dikemukan oleh Modigliani dan Miller. Teori ini menyatakan 

bahwa setiap perusahaan dapat menentukan target rasio hutang yang 

optimal. Rasio hutang yang optimal ditentukan berdasarkan 

perimbangan antara manfaat dan biaya kebangkrutan karena perusahaan 

memiliki hutang. Secara prinsip, perusahaan membutuhkan pendanaan 

ekuitas baru apabila rasio hutang tersebut dibawah target. Perusahaan 

tidak akan nilai optimal apabila semua pendanaan adalah hutang atau 

jika tidak ada hutang sama sekali. 

Hutang menyebabkan perusahaan memperoleh manfaat pajak, 

sedangkan biaya kebangkrutan merupakan biaya administrasi, biaya 
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hukum, biaya keagenan, dan biaya pengawasan untuk mencegah 

perusahaan mengalami kebangkrutan (Siregar, 2005). Sedangkan nilai 

optimal adalah titik yang menunjukan manfaat pajak atas setiap 

tambahan hutang sama besarnya dengan kenaikan biaya kebangkrutan 

atas penambahan hutang tersebut. 

Namun teori ini memiliki kelemahan, yaitu adanya asimetri 

informasi dan besarnya biaya untuk melakukan subtitusi hutang ke 

ekuitas atau ekuitas ke hutang. Trade-off mengamsusikan bahwa 

investor dan manajemen meiliki informasi yang sama. Hal ini dapat 

diterima karena sulit bagi investor untuk mendapatkan informasi dengan 

porsi yang sama dengan pihak manajemen. 

3. Faktor yang mempengaruhi struktur modal 

a. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih 

untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini 

penjualan lebih besar dari pada biaya variabel dan biaya tetap, maka 

akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika 

penjualan lebih kecil dari pada biaya variabel dan biaya tetap maka 

perusahaan akan menderita kerugian (Brigham dan Houston, 2001). 

Ukuran perusahaan merupakan proksi volatilitas operasional dan 

inventory cotrol ability yang seharusnya dalam skala ekonomis besarnya 

perusahaan menunjukkan pencapaian operasi lancar dan pengendalian 

persediaan (Mukhlasin, 2002). 
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Sedangkan menurut Ferry dan Jones (dalam Sujianto, 2001), 

ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total 

penjualan dan rata-rata total aktiva. Jadi, ukuran perusahaan merupakan 

ukuran atau besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan.  

Keadaan yang dikehendaki oleh perusahaan adalah perolehan 

laba bersih sesudah pajak karena bersifat menambah modal sendiri. 

Laba operasi ini dapat diperoleh jika jumlah penjualan lebih besar 

daripada jumlah biaya variabel dan biaya tetap. Agar laba bersih yang 

diperoleh memiliki jumlah yang dikehendaki maka pihak manajemen 

akan melakukan perencanaan penjualan secara seksama, serta dilakukan 

pengendalian yang tepat, guna mencapai jumlah penjualan yang 

dikehendaki. Manfaat pengendalian manajemen adalah menjamin 

bahwa organisasi telah melaksanakan strategi usahanya dengan efektif 

dan efisien.  

Dalam aspek finansial, penjualan dapat dilihat dari sisi 

perencanaan dan sisi realisasi yang diukur dalam satuan rupiah. Dalam 

sisi perencanaan, penjualan direfleksikan dalam bentuk target yang 

diharapkan dapat direalisir oleh perusahaan. Perusahaan yang berada 

pada pertumbuhan penjualan yang tinggi membutuhkan dukungan 

sumber daya organisasi (modal) yang semakin besar, demikian juga 

sebaliknya, pada perusahaan yang tingkat pertumbuhan penjualannya 

rendah kebutuhan terhadap sumber daya organisasi (modal) juga 
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semakin kecil. Jadi konsep tingkat pertumbuhan penjualan tersebut 

memiliki hubungan yang positif, tetapi implikasi tersebut dapat 

memberikan efek yang berbeda terhadap struktur modal yaitu dalam 

penentuan jenis modal yang akan digunakan.  

Apabila perusahaan dihadapkan pada kebutuhan dana yang 

semakin meningkat akibat pertumbuhan penjualan, dan dana dari 

sumber intern sudah digunakan semua, maka tidak ada pilihan lain bagi 

perusahaan untuk menggunakan dana yang berasal dari luar perusahaan, 

baik hutang maupun dengan mengeluarkan saham baru. Menurut 

(Riyanto, 1995), suatu perusahaan yang besar yang sahamnya tersebar 

sangat luas, setiap perluasan modal saham hanya akan mempunyai 

pengaruh yang kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau tergesernya 

pengendalian dari pihak yang dominan terhadap perusahaan 

bersangkutan. Sebaliknya, perusahaan yang kecil, dimana sahamnya 

tersebar hanya di lingkungan kecil, penambahan jumlah saham akan 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemungkinan hilangnya 

kontrol pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Dengan 

demikian, maka perusahaan yang besar akan lebih berani mengeluarkan 

saham baru dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai pertumbuhan 

penjualan dibandingkan dengan perusahaan yang kecil.  

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses 

yang lebih besar untuk mendapat sumber pendanaan dari berbagai 

sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari krediturpun akan 
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lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki 

probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan 

dalam industri. Pada sisi lain, perusahaan dengan skala kecil lebih 

fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena perusahaan kecil 

lebih cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak. Oleh karena 

itu,  perusahaan besar tingkat leveragenya akan lebih besar dari 

perusahaan yang berukuran kecil.  

Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa 

besar kecilnya ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur 

modal dengan didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar suatu 

perusahaan mempunyai tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi 

sehingga perusahaan tersebut akan lebih berani mengeluarkan saham 

baru dan kecenderungan untuk menggunakan jumlah pinjaman juga 

semakin besar. Dari penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang 

positif, yang berarti kenaikan ukuran perusahaan akan diikuti dengan 

kenaikkan struktur modal adalah penelitian yang dilakukan Sekar dkk, 

2011).  

b. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

mendapatkan laba atau keuntungan dalam suatu periode tertentu. 

Pengertian yang sama disampaikan oleh (Husnan, 2001) bahwa 

profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan 
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keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset dan modal saham 

tertentu. Sedangkan menurut (Michell dan Megawati, 2005) 

profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

(profit) yang akan menjadi dasar pembagian deviden perusahaan. 

Profitabilitas menggambarkan kemampuan badan usaha untuk 

menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki. 

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan menggunakan 

dana internal yang lebih banyak dari pada perusahaan dengan 

profitabilitasnya kecil. Dengan laba ditahan yang tinggi, perusahaan 

akan lebih cenderung menggunakan laba ditahan sebelum menggunakan 

hutang. Seperti yang dijelaskan dalam pecking order theory bahwa 

perusahaan yang mempunya tinggkat keuntungan yang lebih tinggi 

justru mempunya tingkat hutang yang lebih rendah. Karena perusahaan 

lebih menyukai pendanaan dari dalam (laba ditahan) dibanding dengan 

pendanaan dari luar perusahaan. 

Setiap perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan 

profitabilitasnya. Jika perusahaan berhasil meningkatkan 

profitabilitasnya, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mampu 

mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efesien 

sehingga mampu menghasilkan laba yang lebih tinggi.  

c. Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, 
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bahwa dengan menghubungkan setiap elemen dari berbagai aktiva dan 

passiva dalam neraca pada suatu saat tertentu, maka akan diperoleh 

gambaran mengenai keadaan financial suatu perusahaan. Dalam neraca 

tersebut menggambarkan nilai aktiva, hutang dan modal pada suatu saat 

tertentu, sedangkan laporan laba rugi menggambarkan hasil yang 

dicapai oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Melalui laporan 

keuangan tersebut dapat diketahui keadaan likuiditas dan profitabilitas 

suatu perusahaan. 

Likuiditas suatu perusahaan berhubungan erat dengan masalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya 

yang harus segera dipenuhi. Untuk dapat memenuhi kewajiban tersebut, 

maka perusahaan harus mempunyai alat-alat likuid yang berupa aktiva 

lancar yang jumlahnya harus lebih besar dari jumlah kewajiban-

kewajiban yang harus segera dipenuhi yang berupa hutang-hutang 

lancar. 

 Makin besar jumlah aktiva  lancar yang  dimiliki  oleh suatu 

perusahaan dibandingkan dengan hutang lancar, maka makin besar 

tingkat likuiditas perusahaan tersebut. Dan sebaliknya apabila jumlah 

aktiva lancar lebih kecil daripada hutang lancar, berarti perusahaan 

tersebut berada dalam likuid. 

Beberapa penulis mengemukakan batasan pengertian rasio 

likuiditas antara lain dalam buku Analisa Laporan Keuangan, (Horne, 
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1999) mengemukakan rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur 

tingkat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendek. Kemudian menurut J. Fred Weston, dalam bukunya Dasar-

Dasar Laporan Keuangan, (Weston, 1992), diterjemahkan oleh Jaka 

Wasana, mengemukakan bahwa rasio likuiditas adalah rasio yang 

mengukur tingkat kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi 

kewajiban bila jatuh tempo. Suatu perusahaan dikatakan memiliki 

tingkat likuiditas yang baik apabila tingkat likuiditas berada di atas 

standar 1 : 1. Dengan mementukan tingkat likuiditas yang baik 

merupakan suatu tindakan hati-hati dari perusahaan dalam 

mengantisipasi suatu keadaan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat likuiditas 

suatu perusahaan memegang peranan yang penting dan dapat menjadi 

perhatian utama apabila perusahaan mengadakan analisis finansial, 

sebab tingkatan likuiditas suatu perusahaan merupakan salah satu faktor 

lain yang menentukan berhasil tidaknya suatu perusahaan dikelola 

karena mengakut penyediaan kebutuhan dana dan uang tunai dan 

sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan tersebut, serta turut 

menentukan seberapa jauh perusahaan akan menanggung resiko, 

dimana faktor-faktor resiko tersebut menyangkut dana jangka panjang 

serta menyangkut hubungan antara dana pemegang saham. Adapun 

hubungan antar dana pemegang saham dan dana pinjaman jangka 

panjang biasanya berupa pembatasan pinjaman yang melampaui batas, 
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oleh karena  itu dengan pembatasan tersebut maka akan tetap 

dipertahankan tingkat standar yang berlaku untuk pendapatan dan 

cadangan harta sebagai jaminan dana tersebut. 

Jika tingkat likuiditas harus dipertahankan pada standar yang 

normal, maka salah satu tugas utama manajer adalah untuk menilai 

rencana kerja mereka dengan memperhitungkan kebutuhan uang tunai 

untuk jaminan agar dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang mana 

kewajiban-kewajiban tersebut berasal dari luar perusahaan yang biasa 

disebut likuiditas badan usaha. Kewajiban yang berasal dari dalam 

perusahaan merupakan suatu untuk memperlancar jalannya operasional 

seperti gaji karyawan, pembelian bahan baku yang mana kewajiban ini 

biasanya disebut dengan likuiditas perusahaan atau likuiditas intern. 

Tingkat likuiditas badan usaha memiliki arti bahwa 

perusahaan tersebut harus menjaga ketepatan janji keuangan pada pihak 

luar karena tanpa perusahaan maka kelangsungan hidup perusahaan 

akan terancam, sedangkan likuiditas intern menyangkut orang-orang 

yang sewaktu-waktu dapat menghambat jalannya operasi perusahaan. 

Suatu perusahaan dikatakan memiliki tingkat likuiditas yang baik 

apabila perusahaan tersebut memiliki tingkat likuiditas yang wajar. 

Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki jumlah dana yang banyak menganggur dan apabila terlalu 

rendah maka keselamatan perusahaan terancam. 
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Adapun beberapa rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk 

mengukur dan mengetahui tingkat likuiditas yaitu : 

1) Current ratio 

2) Quick ratio 

3)  Cash ratio 

Namun dalam hal ini penulis hanya menggunakan current 

ratio. currnet ratio merupakan alat yang mengukur tingkat likuiditas 

secara kasar dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya 

dibawah ini akan dijelaskan mengenai rasio likuiditas yang diukur 

dengan current ratio. 

Current ratio merupakan ukuran yang sangat berharga dalam 

menilai   kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam memenuhi 

hutang-hutang lancarnya yang segera jatuh tempo. Akan tetapi suatu 

perusahaan dengan current rasio yang tinggi belum tentu menjamin 

akan dapat membayar hutang perusahaan yang jatuh tempo karena 

proporsi dan aktiva lancar yang tidak menguntungkan misalnya jumlah 

persediaan yang relatif tinggi dibandingkan dengan taksiran tingkat 

penjualan yang akan datang, sehingga tingkat perputaran persediaan 

rendah dan perusahaan menunjukkan adanya saldo piutang yang besar 

sulit untuk ditagih. 

Current ratio yang terlalu tinggi menunjukkan kelebihan uang 

kas atau aktiva lancar dibandingkan dengan yang dibutuhkan sekarang. 
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Namun timbul masalah sampai pada tingkat manakah rasio tersebut 

akan dapat dipertahankan agar dapat memenuhi kewajibannya dengan 

segera. Ukuran tentang current ratio yang tepat bagi perusahaan tidak 

dapat ditentukan dengan pasti, oleh Bambang Riyanto, dalam bukunya 

Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, (Riyanto, 2004) mengemu-

kakan bahwa pedoman current ratio 2 : 1 sebenarnya hanya didasarkan 

pada prinsip hati-hati. Jadi tingkat likuiditas yang sebaiknya 

dipertahankan adalah 200 %. Namun pedoman ini bukanlah merupakan 

pedoman yang mutlak dan hanya merupakan tindakan hati-hati bagi 

perusahaan, sebab apabila suatu perusahaan menetapkan current ratio 2 

: 1 atau 200 %, ini berarti setiap satu rupiah hutang lancar, dapat dijamin 

dengan dua rupiah aktiva lancar.  

d. Struktur Aktiva 

Struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan antara 

aktiva tetap dan total aktiva (Weston dan Brigham dalam dalam Husnan, 

2005). Sedangkan menurut (syamsudin, 2007) struktur aktiva adalah 

penentuan berapa besar alokasi dana untuk masing-masing komponen 

aktiva, baik dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa struktur 

aktiva merupakan perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva yang 

dapat menentukan besarnya alokasi dana untuk masing-masing 

komponen aktiva. Struktur aktiva dapat dilihat dari dua sisi yaitu aktiva 

yang harus tersedia untuk peroperasi perusahaan selama periode 
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akutansi berlangsung serta aktiva yang harus disediakan untuk 

operasional perusahaan secara permanen. Berkaitan dengan uraian 

tersebut, yang dimaksud dengan aktiva yang harus disediakan utuk 

operasi selama periode akuntansi berlangsung adalah golongan aktiva 

lancar. 

Property plant and equitment adalah kekayaan yang dimiliki 

perusahaan yang fisiknya nampak (kongkrit) (Munawir, 2002). Syarat 

lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai Property plant and equitment 

selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam 

operasi yang bersifat permanen (aktiva tersebut mempunyai umur 

kegunaan jangka panjang atau tidak akan habis dipakai dalam satu 

periode kegiatan perusahaan. 

Dalam suatu perusahaan, struktur aktiva akan mempunyai 

pengaruh terhadap sumber-sumber pembelanjaan. Menurut Mayansari 

(2001), struktur aktiva mempengaruhi struktur modal perusahaan 

dengan dua cara, yaitu: 

a. Penggunaan aktiva tetap akan menimbulkan biaya tetap berupa 

depresiasi, jika pendanaan dilakukan dengan hutang, maka besarnya 

biaya tetap yang ditanggung oleh perusahaan juga akan besar karena 

hutang juga akan menimbulkan biaya tetap berupa bunga, 

b. Pada perusahaan yang sebagian besar aktivanya berupa aktiva tetap, 

komposisi hutang akan lebih didominasi oleh hutang jangka panjang. 

Hal ini disebabkan oleh lamanya dana perusahaan terikat pada aktiva 
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tetap tersebut, sehingga mendorong perusahaan untuk menjaga tingkat 

likuiditasnya dengan cara menciptakan struktur hutang dengan dominasi 

hutang jangka panjang. 

B. HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

Bebrapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan struktur 

modalantara ain: 

1. Paule Natalia (2005) yang menunjukan bahwa struktur aktiva berpengaruh 

positif signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Hasil ini didukung 

juga dengan penelitian Herlina dan Setiadi (2011) bahwa struktur aktiva 

memiliki pengatuh parsial yang positif signifikan terhadap struktur modal. 

2. Liem, Muhardi dan Sutejo (2013) menjelaskan bahwa profitabilitas 

memiliki pengaruh negative signifikan tarhadap struktur modal. Hubungan 

negative ini menunjukan jika variabel profitabilitas mengalami kenaikan 

maka menyebabkan penurunan terhadap hutang dan begitu pula sebaliknya. 

3. Elsa dan Putri (2012) menunjukan bahawa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif signnifika terhadap struktur modal. Semakin besar suatu perusahaan, 

semakin mudah perusahaan tersebet untuk mendapatkan hutang. 

Peruasahaan besar memiliki kemdahan dalam akses sehingga fleksibilitas 

perusahaan besar juga lebih besar. 

4. Sari (2011) menunjukan bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan 

terhadap struktur modal. Menurut pecking order theory perusahaan yang 

memiliki likuiditas yang tinggi akan cenderung tidak menggunakan 

pembiyaan dari hutang. Hal ini disebabkan perusahaan dengan likuiditas 
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yang tinggi mempunyai dana internal yang tinggi, sehinnga perusahaan 

tersebut akan menggunakan dana internalnya terlebih dahulu. 

C. HIPOTESIS 

1. Ukuran Perusahaan 

Menurut Dermawan (2007) dalam buku (Sjahrisal, 2009) yang 

menyatakan bahwa “perusahaan yang besar sudah mapan akan lebih mudah 

memperoleh modal dibanding dengan perusahaan kecil”. Berdasarkan teori 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

keterkaitan terhadap struktur modal. Semakin besar ukuran suatu 

perusahaan, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk melakukan 

pendanaan eksternal. Dan sebaliknya, semakin kecil ukuran suatu 

perusahaan, maka semakin rendah pula peluang untuk mendapatkan 

pendaan dari eksternal. Dengan kata lain, terdapat pengaruh positif antara 

ukuran persahaan dengan struktur modal.  

Menurut penelitian yang dilakukan Kurshev dan Strebulaev 

(2005) telah ditemukan bahwa ukuran perusahaan berhubungan secara 

positif terhadap leverage. Dalam penelitian tersebut ditemukan secara 

konsisten bukti-bukti yang menunjukan perusahaan-perusahaan besar di 

Amerika cenderung memiliki tingkat leverage yang lebih besar 

dibandingkan perusahaan yang kecil. Dinyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh karena beberapa alasan, perusahaan besar akan mempunyai 

akses yang lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan eksternal dengan 

begitu perusahaan yang lebih besar akan lebih cenderung memliki sumber 
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pendanaan yang terdiversifikasi. Selanjutnya, ukuran perusahaan dapat 

mewakili probabilitasnya dalam kemampuannya membayar hutang. 

Menurut Brigham dan Houston (2011), perusahaan yang tumbuh 

dengan pesat harus lebih banyak mengandalkan modal eksternal. Biaya 

pengembangan untuk penjualan saham biasa lebih besar daripada biaya 

untuk penerbitan surat hutang yang mendorong perusahaan untuk lebih 

banyak mengandalkan hutang. Sedangkan menurut Bambang Riyanto 

(2001) perusahaan yang lebih besar di mana sahamnya tersebar sangat luas 

akan lebih berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi 

kebutuhannya untuk membiayai pertumbuhan penjualannya dibandingkan 

perusahaan yang lebih kecil. Hal ini akan mempermudah perusahaan 

dengan ukuran lebih besar untuk memperoleh pinjaman atau dana eksternal. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Septiono, 2010 menyatakan 

bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

struktur modal perusahaan. Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

pada struktur modal (Joni dan Lina, 2010). Variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal dengan arah positif baik 

pada perusahaan aneka industri maupun pada perusahaan consumer goods. 

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur 

modal. 

2. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu. Perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan 
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yang tinggi menggunakan hutang relatif kecil. Tingkat keuntungan yang 

tinggi memungkinkan mereka untuk memperoleh sebagian besar pendanaan 

dari laba ditahan. 

Tujuan perusahaan secara umum didirikan adalah menghasilkan 

laba atau keuntungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang 

Salvatore (2002). Menurut pecking order theory, ada hubungan negatif 

antara profitabilitas dengan utang. Alternatif penjelasan lain adalah kreditor 

cenderung memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan laba/aliran kas 

tinggi, Hanafi (2012). Profitabilitas periode sebelumnya merupakan faktor 

penting dalam menentukan struktur modal. Dengan laba ditahan yang besar, 

perusahaan lebih sering menggunakan laba ditahan sebelum menggunakan 

utang. Hal ini sesuai dengan pecking order theory yang menyarankan bahwa 

manajer lebih senang menggunakan pembiayaan dari pertama, laba ditahan, 

kemudian utang, dan terakhir penjualan saham baru. Meskipun secara 

teoritis sumber modal yang biayanya paling murah adalah utang, kemudian 

saham preferen dan yang peling mahal adalah saham biasa serta laba ditahan. 

Hal ini juga tidak terlepas adanya informasi tidak simetris atau asymmetric 

information antara manajemen denga pasar. Manajemen jelas memiliki 

informasi yang lebih tentang prospek perusahaan dibandingan dengan pasar, 

Sartono (2001). 

Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin tinggi 

pula dana internal (laba ditahan) yang dimiliki perusahaan, sehingga utang 

yang digunakan dapat ditekan dengan menggunakan laba ditahan yang besar, 
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artinya semakin rendah perusahaan dalam menggunakan utang. 

Peningkatan profitabilitas akan meningkatkan laba ditahan, sesuai dengan 

pecking order theory bahwa pendanaan internal digunakan apabila 

profitabilitas yang dimiliki perusahaan tinggi. Semakin tinggi profitabilitas 

perusahaan yang dimiliki perusahaan akan lebih banyak disediakan laba 

ditahan, sehingga utang yang digunakan dapat ditekan. 

Variabel profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap struktur modal (Joni dan Lina, 2010). Dari hasil estimasi variabel 

profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal 

dengan arah negatif baik perusahaan consumer good maupun perusahaan 

aneka industri (Dewani, 2010). Variabel profitabilitas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap struktur modal (Septiono, 2010). 

H2: Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. 

3. Likuiditas 

Menurut (Horne, 2012), Tingkat likuiditas (CR) adalah alat untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan 

jangka pendek. Perusahaan biasanya lebih banyak menggunakan utang 

jangka pendek dari pada utang jangka panjang. Menurut Hanafi dan Halim 

(2000), hal ini disebabkan karena aktiva lancar berupa piutang dan 

persediaan cenderung mendomonasi keseluruhan aktiva yang dimilikinya. 

Mengingat besarnya proporsi utang jangka pendek dalam struktur modalnya, 

maka likuiditas merupakan faktor yang memiliki pengaruh terhadap struktur 

modal perusahaan. Perusahaan yang banyak menggunakan aktiva lancar 
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berati perusahaan tersebut dapat menghasilkan aliran kas untuk membiayai 

aktivitas operasi dan investasinya (Eriotis, et al, 1999). Ukuran rasio lancar 

yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil 

melunasi utang jangka pendeknya. Berkurangnya utang jangka pendek 

berakibat menurunnya proporsi utang dalam struktur modal. Eriotis, et al. 

1999), Menyatakan jika kondisi ini terbukti, maka likuiditas mendukung 

teori pecking order. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat likuiditas 

berpengaruh terhadap struktur modal. Variabel likuiditas berpengaruh 

negatif signifikan terhadap struktur modal (Septiono, 2011). 

H3: Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. 

4. Struktur Aktiva 

Perusahaan dengan porsi aktiva tetap yang besar akan memiliki 

kemudahan dalam pengadaan hutang karena aktiva tetap dianggap sebagai 

jaminan. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai struktur aktiva perusahaan 

cenderung menggunakan keuntungan atas kondisi tersebut dengan 

menjadikan hutang sebagai alternatif pertama untuk mendapatkan dana 

eksternal. Struktur aktiva (TA) memiliki arah pengaruh positif terhadap 

struktur modal (laverage). 

Perusahaan yang memiliki struktur aktiva dengan porsi aktiva 

tetap yang tinggi lebih mudah dalam melakukan pinjaman terhadap pihak 

eksternal karena dinilai memiliki securable assets (aktiva jaminan) yang 

lebih baik. Kreditur akan merasa lebih aman jika memberikan pinjaman 

kepada perusahaan yang memiliki aktiva tetap dengan porsi yang tinggi. 
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Dapat disimpulakan bahwa struktur aktiva (dalam hal ini dijelaskan dengan 

tangibility berpengaruh positif terhadap struktur modal perusahaan. Hal ini 

didukung oleh, penelitian yang dilakukan oleh Joni dan Lia (2010), variabel 

struktur aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Natalia (2015) yang menunjukan bahwa 

struktur aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal 

perusahaan. 

H4: Struktur aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. 

D. MODEL PENELITIAN 

Variabel bebas atau variabel penyebab (independent variables) 

adalah variabel yang menyebabkan atau memengaruhi, yaitu faktor-faktor 

yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan 

hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Variabel terikat 

atau variabel tergantung (dependent variables) adalah faktor-faktor yang 

diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, 

yaitu faktor yang muncul, atau tidak muncul, atau berubah sesuai dengan 

yang diperkenalkan oleh peneliti. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

bebas dan terikat. Pada penelitian ini yang di klarifikasikan dalam variabel 

bebas adalah variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas dan 

struktur aktiva serta variabel terikatnya adalah struktur modal perusahaan. 

sehingga model penelitian ini dapat dilihat dalam gambar  2.1. 
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Gambar 2.1 

Model penelitian 

Ukuran Perusahaan 

profitabilitas 

Struktur Modal 

Likuiditas 

Struktur Aktiva 


