
12 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori ini menjabarkan teori-teori yang mendukung hipotesis 

serta sangat berguna dalam analisis hasil penelitian. Landasan teori berisi 

pemaparan teori serta argumentasi yang disusun sebagai tuntuan dalam 

memecahkan masalah penelitian serta perumusan hipotesis. 

2.1.1 Struktur Modal 

Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan yang 

mencerminkan perimbangan atau perbandingan antara jumlah utang 

jangka panjang dengan modal sendiri (Riyanto, 2001). Dalam neraca 

perusahaan (balance sheet) yang terdiri dari sisi aktiva yang 

mencerminkan struktur kekayaan dan sisi pasiva sebagai struktur 

keuangan.  

Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan modalnya dengan 

menggunakan sumber dana internal yang berasal dari perusahaan itu 

sendiri ataupun sumber dana eksternal yang berasaln dari luar 

perusahaan. Pendanaan dari luar perusahaan digunakan sebagai 

alternatif terakhir jika dana dari dalam perusahaan tidak mencukupi 

untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan 

menggunakan utang, maka beban tetap yang ditanggung oleh 

perusahaan berupa bunga, sedangan jika perusahaan menggunakan 

modal sendiri, maka yang timbul adalah opportunity cost. Dimana 
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opportunity cost ini merupakan biaya yang harus ditanggung 

perusahaan akibat penggunaan modal sendiri. Oleh karena itu, 

keputusan atas struktur modal harus tepat agar biaya yang dikeluarkan 

tidak tinggi sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan 

(Gitman dan Zutter, 2012 dalam Ryanni dan Farrah, 2014)  

Struktur Modal dapat diukur dengan menggunakan beberapa 

rasio (Sartono, 2001) : 

a. Debt Ratio (Rasio Utang) 

Debt Ratio merupakan rasio antara total utang (total debt) 

dengan total asset yang digunakan untuk mengukur besarnya dana 

yang berasal dari utang. Dalam debt ratio, yang dimaksud utang 

adalah semua utang yang dimiliki oleh perusahaan baik yang 

berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Kreditor lebih 

menyukai debt ratio yang rendah sebab tingkat keamanan dananya 

menjadi semakin berisiko. Semakin berisiko, kreditor meminta 

imbalan semakin tinggi. Rumus yang digunakan yaitu : 

            
           

            
 

 

b. Debt to Equity Ratio (Rasio Utang dengan Modal Sendiri) 

Debt to equity ratio merupakan imbangan antara utang 

yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi 

rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding utangnya. 

Bagi perusahaan, sebaiknya besar utang tidak boleh melebihi 
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modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Rumus yang 

digunakan yaitu :  

                     
           

                   
 

 

c. Time Interest Earned Ratio 

Time interest earned ratio sering disebut juga sebagai 

coverage ratio yaitu rasio antara laba sebelum bunga dan pajak 

dengan beban bunga. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga 

dengan laba yang diperolehnya atau mengukur seberapa jauh laba 

dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan 

karena tidak mampu membayar bunga. Rumus yang digunakan 

yaitu : 

      
                            

           
 

 

d. Fixed Charge Coverage Ratio 

Fixed charge coverage ratio digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk 

pembayaran deviden saham preferen, bunga, angsuran pinjaman 

dan sewa. Karena mungkin saja perusahaan menggunakan aktiva 

tetap dengan cara leasing, sehingga harus membayar angsuran 

tertentu. Rumus yang digunakan yaitu : 
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e. Debt Service Coverage 

Debt service coverage digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban tetapnya termasuk 

angsuran pokok pinjaman. Jadi sama dengan leverage yang lain, 

hanya dengan memasukan angsuran pokok pinjaman. Rumus yang 

digunakan yaitu : 

     
                            

            
                       

               

 

 

2.1.2 Teori Struktur Modal 

Teori-teori struktur modal yang akan dibahas lebih lanjut dalam 

penelitian ini antara lain adalah The Trade Off Model dan Pecking 

Order Theory. 

2.1.2.1 The Trade Off Model 

Esensi Trade Off Theory dalam struktur modal adalah 

menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul 

sebagai akibat penggunaan utang. Sejauh manfaat lebih besar, 

tambahan utang masih diperkenankan. Apabila pengorbanan 

karena penggunaan utang sudah lebih besar, maka tambahan 

utang sudah tidak diperbolehkan.  
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Dalam kenyataan, ada hal-hal yang membuat 

perusahaan tidak bisa menggunakan utang sebanyak 

banyaknya. Suatu hal yang terpenting adalah dengan semakin 

tingginya utang, akan semakin tinggi kemungkinan 

kebangkrutan (Husnan, 1996).  

Dalam Trade Off Theory perusahaan menukarkan 

keuntungan-keuntungan pendanaan melalui utang dengan 

tingkat suku bunga dan biaya kebangkrutan yang lebih tinggi. 

Dalam Trade Off Theory memberikan tiga masukan yang 

penting: 1) perusahaan yang memiliki aktiva yang tinggi 

variabilitas keuntungannya akan memiliki probabilitas 

financial distress yang besar, perusahaan yang seperti ini harus 

menggunakan sedikit utang, 2) aktiva tetap yang khas, aktiva 

yang tidak nampak dan kesempatan bertumbuh akan 

kehilangan banyak nilai jika terjadi financial distress. 

Perusahaan yang menggunakan aktiva semacam ini seharusnya 

menggunakan sedikit utang, 3) perusahaan yang membayar 

pajak yang tinggi sebaiknya lebih banyak menggunakan utang 

dibanding perusahaan yang membayar pajak yang rendah 

(Atmaja, 2008). 

2.1.2.2 Pecking Order Theory 

Pecking Order Theory menetapkan urutan keputusan 

pendanaan dimana para manajer pertama kali akan memilih 

Peengaruh Size, Business..., Agung Andriyoga, FEB UMP 2016



17 

 
 

untuk menggunakan laba ditahan, utang dan penerbitan saham 

sebagai pilihan terakhir. Teori ini disebut Pecking Order karena 

teori ini menjelaskan bagaimana perusahaan akan menentukan 

hierarki sumber dana yang paling disukai. Urutan dalam teori 

Pecking Order adalah sebagai berikut (Husnan, 1996) : 

a. Perusahaan memilih pandangan internal. Dana internal 

tersebut diperoleh dari laba (keuntungan) yang dihasilkan 

dari kegiatan perusahaan. 

b. Perusahaan menyesuaikan target dividen payout ratio 

terhadap peluang investasi mereka, sementara mereka 

menghindari perubahan dividen secara drastis. 

c. Karena kebijakan dividen yang konstan, digabung dengan 

fluktuasi keuntungan dan kesempatan investasi yang tidak 

bisa diprediksi, akan menyebabkan aliran kas yang diterima 

oleh perusahaan akan lebih besar dibandingkan dengan 

pengeluaran investasi pada saat tertentu dan akan lebih 

kecil pada saat yang lain. 

d. Jika pandangan eksternal diperlukan, perusahaan akan 

mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih 

dulu. Perusahaan akan memulai dengan utang, kemudian 

dengan surat berharga campuran seperti obligasi 

konvertibel, dan kemudian saham sebagai pilihan terakhir. 
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Implikasi Pecking Order Theory adalah perusahaan 

tidak menetapkan struktur modal optimal tertentu, tetapi 

perusahaan menetapkan kebijakan prioritas sumber dana. 

Pecking Order Theory menjelaskan mengapa perusahaan-

perusahaan yang menguntungkan umumnya meminjam dalam 

jumlah sedikit. Hal tersebut bukan karena perusahaan 

mempunyai target debt ratio yang rendah, tetapi karena 

memerlukan external financing yang sedikit. Sedangkan 

perusahaan yang kurang menguntungkan cenderung 

mempunyai utang yang lebih besar karena dana internal tidak 

cukup dan utang merupakan sumber eksternal yang paling 

disukai. Penggunaan dana eksternal dalam bentuk utang lebih 

disukai daripada modal sendiri karena dua alasan: pertama, 

pertimbangan biaya dimana biaya obligasi akan lebih murah 

daripada biaya saham baru. Hal ini disebabkan karena 

penerbitan saham baru akan menurunkan harga saham lama. 

Kedua, manajer khawatir penerbitan saham baru akan 

ditafsirkan sebagai kabar buruk kepada pemodal, dan membuat 

harga saham akan turun, hal ini disebabkan antara lain oleh 

kemungkinan adanya ketidaksamaan informasi antara pihak 

manajemen dengan pihak pemodal. 
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2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan 

Terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi struktur 

modal.  Dalam penelitian ini, menggunakan variabel ukuran 

perusahaan (size), risiko bisnis (business risk), pertumbuhan aktiva 

(growth), struktur aktiva (assets structure) dan profitabilitas 

(profitability) sebagai faktor yang mempengaruhi struktur modal 

(capital structure) perusahaan. 

2.1.3.1 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya 

asset yang dimiliki perusahaan (Gitman dan Zutter, 2012 dalam 

ryanni dan Farrah, 2014). Ukuran perusahaan merupakan 

gambaran kemampuan finansial perusahaan dalam suatu 

periode tertentu. Ukuran perusahaan yang besar, dianggap 

sebagai suatu indikator yang menggambarkan tingkat risiko 

bagi investor untuk melakukan investasi pada perusahaan 

tersebut. Karena jika perusahaan memiliki kemampuan 

finansial yang baik, maka diyakini bahwa peerusahaan tersebut 

juga mampu memenuhi segala kewajibanya serta memberikan 

tingkat yang memadai bagi investor (Joni dan Lina, 2010) 

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan 

3 cara, yaitu (Fitriani, 2001): 
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a. Total Aktiva. Yang diambil dari neraca akhir tahun. 

Total aktiva adalah segala sumber daya yang dikuasai 

perusahaan akibat transaksi masa lalu dan diharapkan akan 

memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang. 

Rumus yang digunakan dalam total aktiva adalah sebagai 

berikut : 

                       

b. Penjualan bersih, yang diambil dari laporan keuangan 

laporan laba rugi akhir tahun 

Penjualan bersih adalah total penjualan dari perusahaan 

yang salah satu unsure yang dapat digunakan untuk 

mengukur pendapatan perusahaan. Rumus yang digunakan 

untuk menghitung penjualan bersih adalah sebagai berikut : 

Penjualan bersih = Penjualan kotor - Retur penjualan  

                               - Potongan penjualan 

c. Kapitalisasi Pasar 

Kapitalisasi pasar adalah nilai saham yang harus dibayar 

untuk membeli seluruh perusahaan. Rumus yang digunakan 

untuk menghitung penjualan bersih adalah sebagai berikut : 

Kapitalisasi pasar = Jumlah saham yang beredar x harga  

                                  saham akhir tahun 
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2.1.3.2 Risiko Bisnis 

Risiko didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan 

terjadinya beberapa peristiwa yang tidak menguntungkan. 

Risiko bisnis biasanya muncul dari penggunaan utang untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan dan jika perusahaan tersebut 

memiliki banyak hutang maka akan mendapatkan resiko yang 

besar dengan tingkat pengembalian yang besar pula. (Gitman 

dan Zutter, 2012 dalam Ryanni dan Farrah, 2014). Risiko bisnis 

tergantung sejumlah faktor, dimana faktor yang lebih penting 

akan dicantumkan di bawah ini (Atmaja, 2008) : 

a. Variabilitas permintaan. Semakin stabil permintaan akan 

produk sebuah perusahaan, jika hal-hal lain dianggap 

konstan, maka semakin rendah risiko bisnisnya. 

b. Variabilitas harga jual. Perusahaan yang produk-produknya 

dijual di pasar yang sangat tidak stabil terkena risiko bisnis 

yang lebih tinggi daripada perusahaan yang sama yang 

harga produknya lebih stabil. 

c. Variabilitas biaya input. Perusahaan yang inputnya sangat 

tidak pasti akan terkena tingkat risiko bisnis yang tinggi. 

d. Kemampuan menyesuaikan harga jika ada perubahan biaya. 

Semakin besar kemampuan ini, semakin kecil risiko bisnis. 

e. Komposisi biaya tetap: leverage operasi. Jika sebagian 

besar biaya adalah biaya tetap, sehingga akibatnya tidak 
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mengalami penurunan ketika permintaan turun, maka 

perusahaan tekena tingkat risiko bisnis yang relatif tinggi. 

Untuk mengukur risiko bisnis dapat menggunakan 

Ratio of Operating Income to Sales. Rasio ini diukur dengan 

deviasi standar dari Earning Before Interest and Tax (EBIT) 

dibanding dengan sales (Weston dan Brigham, 1991). Rasio 

lain yang dapat digunakan adalah pertumbuhan EBIT dibagi 

dengan pertumbuhan sales. Selain itu, risko bisnis juga dapat 

diukur dengan standar deviasi Return on Equity (Atmaja, 2008) 

2.1.3.3  Pertumbuhan Aktiva 

Perusahaan yang tumbuh dengan pesat lebih banyak 

tergantung pada sumber dana eksternal (Gitman dan Zutter, 

2012 dalam Ryanni dan Farrah, 2014). Aset merupakan aktiva 

yang digunkan untuk aktivitas operasional perusahaan. 

Semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil operasi 

yang dihasilkan oleh perusahaan. Peningkatan aset yang diikuti 

peningkatan hasil operasi akan semakin menambah 

kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Dengan 

meningkatnya kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan, 

maka proporsi utang akan semakin besar dibandingkan modal 

sendiri. Hal ini didasarkan pada keyakinan kreditor atas dana 

yang ditanamkan kedalam perusahaan dijamin oleh besarnya 

aset yang dimiliki perusahaan (Ang, 1997). 
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Untuk mengukur pertumbuhan aktiva suatu perusahaan 

dapat menggunakan Percentage Change In Total Assets yang 

dihitung sebagai tingkat perubahan aset pada tahun tertentu 

terhadap tahun sebelumnya. 

2.1.3.4 Struktur Aktiva 

Struktur Asset mengambarkan proporsi atau 

perbandingan antara total asset tetap yang dimiliki oleh 

perusahaan dengan total asset perusahaan (Joni dan Lina, 

2010). Perusahaan yang asetnya memadai atau aktivanya 

memiliki perbandingan aktiva tetap jangka panjang lebih besar 

akan menggunakan utang jangka panjang lebih banyak karena 

aktiva tetap yang ada dapat digunakan sebagai jaminan utang 

(Atmaja, 2008).  

Aktiva tetap dapat dijadikan jaminan dalam melakukan 

pinjaman utang, dan karenanya dapat mereduksi biaya dari 

kesulitan keuangan (cost of financial distress) dan ini akan 

semakin meningkatkan kapastitas tingkat utang yang dapat 

menguntungkan perusahaan (Elsas dan Florysiak, 2008 dalam 

Glenn Indrajaya, 2011). Untuk mengukur struktur aktiva suatu 

perusahaan dapat dilakukan dengan melihat proporsi aktiva 

tetap perusahaam terhadap total aktiva secara keseluruhan 

(Brigham dan Houston, 2001). 
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2.1.3.5 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu, profitabilitas diukur 

dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuannya 

menggunakan aktivanya secara produktif (S. Munawir, 2007). 

Laba ditahan perusahaan yang tinggi sudah memadai untuk 

membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan (Atmaja, 

2008). Dengan laba ditahan yang besar, perusahaan akan 

menggunakan laba ditahan sebelum memutuskan untuk 

menggunakan utang.  

Rasio untuk mengukur profitabilitas diantaranya adalah 

rasio Return on Assets (ROA) dan rasio Return on Equity 

(ROE). 

a. Return on Assets (ROA) 

Rasio ini menunjukan berapa laba bersih yang diperoleh 

perusahaan bila diukur dari nilai aktiva. Dihitung dengan 

rumus : 

     
   

            
 

 

b. Return on Equity (ROE) 

Digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase 

laba bersih di ukur dari modal memilik, semakin besar rasio 

ini maka semakin baik. Dihitung dengan rumus :   
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berhubungan dengan struktur modal telah dilakukan 

oleh para peneliti sebelumnya, sehingga beberapa hasil penelitian dapat 

dijadikan dasar dalam penelitian ini. Berikut ini akan diuraikan beberapa 

penelitian terdahulu mengenai struktur modal. 

Joni dan Lina (2010) dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Struktur Modal” menyebutkan bahwa variabel growth dan asset structure  

berpengaruh positif terhadap struktur modal. Profitabilitas berpengaruh negatif 

terhadap struktur modal. Sedangkan variabel size, business risk, dan dividend 

dinyatakan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Ratih Handayani dan Seftianne (2011) dengan judul “Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Publik Sektor 

Manufaktur” menyimpulkan bahwa variabel likuiditas, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan risiko bisnis berpengaruh positif terhadap struktur modal.. 

Sedangkan variabel growth opportunity dan kepemilikan berpengaruh negatif 

terhadap struktur modal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Glenn Indrajaya (2011) dengan judul 

“Pengaruh Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan, Tingkat Pertumbuhan, 

Profitabilitas dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Sektor Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2004-2007)” menyimpulkan bahwa struktur aktiva berpengaruh 
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positif signifikan terhadap struktur modal, ukuran perusahaan berpengaruh 

positif signifikan terhadap struktur modal, dan profitabilitas memiliki 

pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan 

variabel pertumbuhan dan risiko bisnis berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap struktur modal. 

M. Syahril Ferdiansya dan Isnurhadi (2013) dengan judul “Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Pertambangan 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” menyimpulkan bahwa profitabilitas  

tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Arus kas bebas berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Risiko bisnis berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap struktur modal. Likuiditas  berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap struktur modal. 

Penelitian lain yang berhubungan dengan struktur modal adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Rouben Meldrick (2013) dengan judul 

“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan di Sektor 

Agriculture yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011” yang 

menyimpulkan bahwa likuiditas, profitabilitas, size, dan business risk 

memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap struktur modal. 

Sedangkan variabel growth memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap struktur modal. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ryanni dan Farrah (2014) 

dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia” 
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menyimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap struktur modal. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap struktur modal. Asset berwujud memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap struktur modal. Pertumbuhan tidak memiliki 

pengaruh terhadap struktur modal. 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Judul  / Peneliti 

(Tahun) 

Variabel Hasil Kelemahan 

1 Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 

Struktur Modal  / 

Joni Dan Lina 

(2010) 

Growth, Size, 

Profitablilitas 

(ROA), Risk, 

Dividend 

(DPR), 

Struktur 

Aktiva (FAR)  

Secara parsial, 

hanya variabel size, 

business risk, dan 

dividend yang tidak 

berpengaruh 

terhadap struktur 

modal. 

Sampel 

perusahaan yang 

terbatas sehingga 

hasil penelitian 

kurang dapat 

digeneralisasi. 

2 Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 

Struktur Modal 

Pada Perusahaan 

Publik Sektor 

Manufaktur. Jurnal 

Bisnis dan 

Akuntansi / Ratih 

Handayani dan 

Sefftiane (2011) 

Likuiditas, 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Risiko 

Bisnis, 

Growth 

Opprtunity, 

Kepemilikan 

Manajerial 

Likuiditas, 

profitabilitas, 

ukuran, dan risiko 

bisnis berpengaruh 

positif terhadap 

struktur modal. 

Sedangkan variabel 

growth opportunity 

dan kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh 

negatif terhadap 

struktur modal. 

Periode 

penelitian yang 

pendek 
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3 Pengaruh Struktur 

Aktiva, Ukuran 

Perusahaan, 

Tingkat 

Pertumbuhan, 

Profitabilitas dan 

Risiko Bisnis 

Terhadap Struktur 

Modal (Studi 

Empiris Pada 

Perusahaan Sektor 

Pertambangan yang 

Listing di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2004-2007) 

/ Glenn Indrajaya 

(2011) 

Struktur 

Aktiva, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Pertumbuhan 

dan Risiko 

Struktur aktiva dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

Profitabilitas 

memiliki pengaruh 

negatif signifikan 

terhadap struktur 

modal. Variabel 

pertumbuhan dan 

risiko bisnis 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

Model regresi 

belum maksimal 

menjelaskan 

variasi leverage. 

4 Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 

Struktur Modal 

pada Perusahaan 

Pertambangan yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia / M. 

Syahril Ferdiansya 

dan Isnurhadi 

(2013) 

Profitabilitas, 

Arus kas 

bebas, Risiko 

bisnis, 

Likuiditas 

Profitabilitas  tidak 

berpengaruh 

terhadap struktur 

modal. Arus kas 

bebas dan likuiditas 

berpengaruh 

negatif terhadap 

struktur modal. 

Risiko bisnis 

berpengaruh positif 

terhadap struktur 

modal. 

Kurangnya 

variabel yang 

digunakan dan 

sampel 

perusahaan yang 

diteliti hanya 13 

perusahaan.  

5 Faktor-faktor yang likuiditas, likuiditas, Banyak variabel 
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Mempengaruhi 

Struktur Modal 

pada Perusahaan di 

Sektor Agriculture 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia periode 

2007-2011 / 

Rouben Meldrick 

(2013) 

profitabilitas, 

size, business 

risk, growth 

profitabilitas, size, 

dan business risk 

memiliki pengaruh 

negatif yang 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

Sedangkan variabel 

growth memiliki 

pengaruh positif 

yang signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

yang belum 

dipertimbangkan. 

6 Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 

Struktur Modal 

pada Perusahaan 

Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia / 

Ryanni dan Farrah 

(2014) 

Profitabilitas, 

Ukuran 

perusahaan, 

Asset 

berwujud, 

Pertumbuhan 

Profitabilitas 

memiliki pengaruh 

negatif yang 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

Ukuran perusahaan 

dan Asset berwujud 

memiliki pengaruh 

positif yang 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

Pertumbuhan tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap struktur 

modal. 

Periode 

penelitian 

terhitung pendek. 

Sumber : Jurnal yang dipublikasikan 
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2.3 Kerangka Pemikiran dan Model Penelitian 

Dalam menetapkan struktur modal perusahaan, banyak faktor yang 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan diantaranya adala ukuran 

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

profitabilitas. 

Variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen 

dan variabel independen. Variabel dependen yang berupa struktur modal 

perusahaan yang diproksi dengan DER. Variabel independen dalam penelitian 

ini berupa ukuran perusahaan (size), risiko bisnis (business risk), pertumbuhan 

aktiva (growth), struktur aktiva (asset structure) dan profitabilitas 

(profitability) sebagai faktor yang mempengaruhi struktur modal (capital 

structure). 

Berdasarkan landasan teori, tujuan penelitian dan hasil penelitian 

sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar 

untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan model penelitian yang 

dituangkan dalam gambar berikut ini : 
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Gambar 2.1 Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini merupakan pernyataan 

singkat yang disimpulkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu. 

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) terhadap Struktur Modal 

(Capital Structure) 

Semakin besar perusahaan semakin banyak pula dana yang 

dibutuhkan untuk mendanai aktivitas perusahaanya. Hal tersebut akan 

berdampak pada semakin tingginya penggunaan utang. Perusahaan 

dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses mendapatkan pinjaman 

dari kreditur lebih terbuka, hal ini terkait dengan jaminan dalam hal 

pelunasan. Kreditur akan menilai perusahaan dengan ukuran besar 

memiliki probabiltas lebih besar untuk memenangkan persaingan 

dalam industri dan memperoleh pendapatan yang lebih besar 

Size 

Business Risk 

Profitability 

Growth 

Asset Structure 

Capital 

Structure 
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dibandingkan perusahaan dengan skala yang lebih kecil. Pernyataan 

tersebut didukung Trade Off Theory, perusahaan dapat memanfaatkan 

penggunaan utang untuk memperbesar nilai perusahaan sampai dengan 

titik tertentu. Jadi, besar kecilnya suatu perusahaan memiliki pengaruh 

positif terhadap struktur modal. Hal ini juga didukung hasil penelitian 

dari Ryanni dan Farah (2014) yang menyimpulkan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap struktur modal. Berdasarkan uraian 

diatas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut : 

H1 : Ukuran perusahaan (size) berpengaruh positif       

                 signifikan terhadap struktur modal (capital structure) 

 

2.4.2 Pengaruh Risiko Bisnis (Business Risk) terhadap Struktur Modal 

(Capital Structure) 

Perusahaan akan dihadapkan dengan risiko bisnis dari 

pendanaan yang dipilih untuk menentukan struktur modal. Semakin 

tinggi risiko bisnis, maka probabilitas financial distress juga semakin 

tinggi (Khrisnan dan Moyers, 1996 dalam Glenn Indrajaya, 2011). 

Perusahaan dengan risiko yang besar cenderung menggunakan utang 

yang kecil. Ini dikarenakan earning yang tidak menentu akan 

menyebabkan arus kas yang masuk tidak menentu pula dan jika 

perusahaan mengalami rugi atau arus kas masuk tidak dapat membayar 

beban bunga, maka perusahaan dapat bangkrut. Dalam Trade Off 

Theory menyatakan bahwa manfaat dan pengorbanan yang timbul 
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sebagai akibat penggunaan utang harus seimbang, karena semakin 

tingginya utang akan semakin tinggi kemungkinan kebangkrutan. Hal 

ini juga didukung hasil penelitian dari Rouben Meldrick (2013) yang 

menyimpulkan risiko bisnis berpengaruh negatif terhadap struktur 

modal. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian ini sebagai berikut : 

H2 : Risiko bisnis (business risk) berpengaruh negatif       

               signifikan terhadap struktur modal (capital structure) 

 

2.4.3 Pengaruh Pertumbuhan Aktiva (Growth) terhadap Struktur Modal 

(Capital Structure) 

Perusahaan dengan pertumbuhan tinggi cenderung 

menggunakan dana eksternal. Ketika dibutuhkan dana eksternal untuk 

memenuhi kebutuhan investasi maka menurut Pecking Order Theory, 

perusahaan akan lebih memilih untuk menggunakan utang terlebih 

dahulu dibandingkan menerbitkan saham baru. Ini dikarenakan semakin 

tinggi peluang pertumbuhan akan menyebabkan semakin tinggi pula 

asimetri informasi yang terjadi. Dengan demikian perusahaan dengan 

tingkat pertumbuhan aset yang tinggi cenderung lebih banyak 

menggunakan utang (obligasi) dibanding perusahaan yang lambat 

pertumbuhannya. Hal ini juga didukung hasil penelitian dari Rouben 

Meldrick (2013) yang menyimpulkan pertumbuhan aktiva berpengaruh 
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positif terhadap struktur modal. Berdasarkan uraian diatas, dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut : 

H3 : Pertumbuhan aktiva (growth) berpengaruh positif       

                           signifikan terhadap struktur modal (capital structure) 

 

2.4.4 Pengaruh Struktur Aktiva (Asset Structure) terhadap Struktur 

Modal (Capital Structure) 

Perusahaan dengan utang yang tinggi cenderung diikuti dengan 

tingginya aktiva tetap perusahaan. Hal ini didukung Trade Off Theory, 

dimana perusahaan perlu menyeimbangkan antara manfaat dan biaya 

dari penggunaan utang. Komposisi aktiva yang dapat dijadikan jaminan 

perusahaan memengaruhi pembiayaannya dan seorang investor akan 

lebih mudah memberikan pinjaman bila disertai jaminan yang ada. 

Perusahaan yang memiliki aktiva tetap yang tinggi atas total aktiva 

cenderung menggunakan utang yang lebih besar dalam memenuhi 

kebutuhan dananya. Hal ini juga didukung hasil penelitian dari Ryanni 

dan Farah (2014) yang menyimpulkan struktur aktiva berpengaruh 

positif terhadap struktur modal. Berdasarkan uraian diatas, dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut : 

H4 : Struktur aktiva (asset structure) berpengaruh positif       

                         signifikan terhadap struktur modal (capital structure) 
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2.4.5 Pengaruh Profitabilitas (Profitability) terhadap Struktur Modal 

(Capital Structure) 

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki 

hutang yang rendah. Menurut Pecking Order Theory menyatakan 

bahwa profitabilitas memiliki hubungan negatif terhadap struktur 

modal. Hal tersebut dinyatakan karena Pecking Order Theory lebih 

mengutamakan pendanaan internal, dengan tingkat profitabilitas yang 

tinggi, tentu laba yang diperoleh juga besar. Laba ditahan perusahaan 

itulah yang dijadikan pendanaan utama untuk mengembangkan usaha 

dan investasi perusahaan. Para investor menanamkan saham pada 

perusahaan adalah untuk mendapatkan return, yang terdiri dari yield dan 

capital gain. Hal ini juga didukung hasil penelitian dari Ryanni dan 

Farah (2014) dan Glenn Indrajaya (2011) yang menyimpulkan 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Berdasarkan 

uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut : 

H5 : Profitabilitas (profitability) berpengaruh negatif       

                      signifikan terhadap struktur modal (capital structure) 
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