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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Teori 

2.1.1 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 yang 

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 

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 
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antara risiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan harga saham (Brigham 

dan Houston, 2001). 

 

2.1.1.1 Teori Struktur Modal  

 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 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). 
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 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 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 pada modal 

sendiri saat pendanaan eksternal dibutuhkan (Siregar, 2005), yaitu:  
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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.  

 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 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.  
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 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 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. 

 

2.1.2 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokkan perusahaan 

kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. 

Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar 

kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan (Suwitondan 

Herawaty, 2005). 

Penelitian ukuran perusahaan  dapat menggunakan tolak ukur aset. Karena 

total aset perusahaan bernilai besar maka hal ini dapat disederhanakan dengan 

mentransformasikan ke dalam logaritma natural (Ghozali, 2006). 
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Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar 

kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan 

skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, 

total aset, rata-rata tingkat penjualan (Seftianne, 2011). 

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 

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 
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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 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). 

 

2.1.3 Risiko Bisnis 

 Risiko bisnis merupakan risiko yang inherent dengan risiko operasi. 

Perusahaan yang memiliki risiko bisnis tinggi maka akan menunjuk kan bahwa 

rasio hutangnya lebih rendah. 
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Ravid (1998) dalam Ismiyanti dan Hanafi (2003) menyatakan bahwa risiko 

mempunyai hubungan negatif terhadap utang. Pada tingkat risiko tinggi 

perusahaan mengurangi penggunaan utang dari berbagai tingkat bunga. 

Pengurangan penggunaan utang dilakukan untuk menghindari financial distress. 

Tindakan mengurangi penggunaan utang dapat memperkecil risiko kebangkrutan 

dan pada akhirnya mengurangi konflik keagenan. Sebaliknya menurut Saunders, 

Strock dan Travlos (1990) dalam Ismiyanti dan Hanafi (2003), risiko mempunyai 

hubungan positif terhadap utang. Perusahaan dengan risiko tinggi akan cenderung 

menggunakan utang karena dapat menikmati transfer kemakmuran dari 

debtholder pada shareholder. 

 

2.1.4 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Pengertian yang 

sama disampaikan oleh Husnan (2001) bahwa profitabilitas adalah kemampuan 

suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, 

aset, dan modal saham tertentu. Sedangkan menurut Michelle & Megawati (2005) 

profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profit) yang 

akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan. 

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para 

investor atas investasi yag dilakukan. Kemampuan peurusahaan untuk 

menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya 

guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan 

menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu 

sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan 

badan usaha tersebut. 

 

2.1.5 Struktur Aktiva 

Struktur aktiva menggambarkan perbandingan aset tetap dengan total aset 

perusahaan, dengan kata lain struktur aktiva menggambarkan tentang jumlah 
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kekayaan yang dapat dijadikan jaminan dalam hutang. Struktur aktiva sangat 

penting pada struktur modal karena apabila perusahaan kesulitan membayar 

hutang maka aset berwujud dan aset tidak berwujud bisa dijadikan jaminan untuk 

membayar hutang perusahaan. Struktur aktiva juga penting bagi investor atau 

pihak yang akan memberi pinjaman kepada perusahaan, guna memberikan 

informasi sebagai bahan pertimbangan pemberian hutang.  

Struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan antara aktiva lancar 

dengan aktiva tetap. Jadi, struktur aktiva merupakan susunan dari penyajian aktiva 

dalam rasio tertentu dari laporan keuangan, yaitu perbandingan antara aktiva 

lancar dengan aktiva tetap. Menurut Riyanto, kebanyakan perusahaan industri 

dimana sebagian besar daripada modalnya tertanam dalam aktiva tetap (fixed 

assets), akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal yang permanen, 

yaitu modal sendiri, sedang hutang sifatnya sebagai pelengkap. Perusahaan 

dengan aset tetap yang memadai untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman 

cenderung akan cukup banyak menggunakan hutang dan perusahaan dengan aset 

lancar yang lebih banyak, yang nilainya akan tergantung dari profitabilitas 

perusahaan, akan menggunakan utang yang lebih sedikit. Akan tetapi terdapat 

pendapat pada buku lain bahwa perusahaan dengan komposisi aktiva lancar yang 

lebih besar dari pada komposisi aktiva tetap terhadap total aktiva, dapat 

menggunakan hutang yang lebih besar untuk membelanjai investasinya 

dibandingkan dengan perusahaan yang komposisi aktiva tetapnya lebih besar 

dibandingkan aktiva lancar. Namun pada kenyataan semua itu bergantung pada 

kebijakan manajer keuangan masing-masing perusahaan.  

Menurut Riyanto, kebanyakan perusahaan industri dimana sebagian besar 

dari modalnya tertanam dalam aktiva tetap (fixed asset), akan mengutamakan 

pemenuhan kebutuhan modalnya dari modal yang permanen, yaitu modal sendiri, 

sedang modal asing sifatnya adalah sebagai pelengkap. Hutang bisa mendorong 

manajer untuk melakukan investasi yang suboptimal. Karena itu perusahaan yang 

mempunyai kesepatan investasi yang banyak (tangible asset yang kecil) akan 

menggunakan hutang yang lebih sedikit. Dengan kata lain ada hubungan negatif 

antara struktur aktiva dengan hutang. Namun model pajak dan keagenan 
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memperkirakan ada hubungan positif antara struktur aktiva dengan hutang. 

Karena struktur aktiva merupakan perbandingan antara aset tetap atas total aset 

maka struktur aktiva diukur menggunakan rasio aktiva tetap (Fixed Asset Ratio/ 

FAR) yaitu perbandingan aktiva tetap dengan total aset perusahaan. 

 

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tabel 1 Tabel Penelitian Terdahulu 

No. Nama, Tahun, Judul Variabel Hasil 

1 Gamaliel & Sudjarni 

(2012) 

Pengaruh Profitabilitas, 

Ukuran Perusahaan, 

dan Struktur Aktiva 

Terhadap Struktur 

Modal Pada 

Perusahaan 

Transportasi di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

V.Independent:  

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Struktur Aktiva 

 

V.Dependent:  

Struktur Modal 

  

Profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap struktur 

modal sedangkan ukuran 

perusahaan dan struktur aktiva 

berpengaruh positif terhadap 

struktur modal. Secara 

simultan variabel 

profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan struktur 

aktiva berpengaruh terhadap 

struktur modal. 

2 Anwar Dkk (2015) 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Resiko 

Bisnis, Pertumbuhan 

Asset, Profitabilitas, 

Struktur Kepemilikan, 

dan Struktur Aktiva 

Terhadap Struktur 

Modal Pada 

Perusahaan Manufaktur 

di Bursa Efek 

V.Independent: 

Resiko Bisnis,  

Ukuran 

Perusahaan,  

Pertumbuhan 

Asset, 

Profitabilitas, 

Struktur 

Kepemilikan, 

Struktur Aktiva 

 

Variabel ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh yang 

positif terhadap struktur 

modal, sedangkan resiko 

bisnis memiliki pengaruh yang 

negatif terhadap struktur 

modal, sedangkan 

pertumbuhan asset, 

profitabilitas, struktur 

kepemilikan, dan struktur 

aktiva tidak memiliki 
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Indonesia Periode 

2010-2013. 

V.Dependent: 

Struktur Modal 

pengaruh terhadap struktur 

modal. 

3 Aisyah (2017) 

Pengaruh Profitabilitas, 

Struktur Aktiva, Risiko 

Bisnis, dan Likuiditas 

Terhadap Struktur 

Modal Pada 

Perusahaan Property, 

Real Estate, Dan 

Kontruksi Bangunan di 

BEI. 

 

V.Independent:  

Profitabilitas, 

Struktur Aktiva, 

Risiko Bisnis, 

Likuiditas 

 

V.Dependent :  

Struktur Modal 

Variabel profitabilitas dan 

risiko bisnis tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal, 

sedangkan variabel struktur 

aktiva dan likuiditas memiliki 

pengaruh terhadap struktur 

modal. 

4 Kaliman & Wibowo 

(2017) 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Risiko 

Bisnis, Growth, 

Profitabilitas, 

Likuiditas, Dan Sales 

Growth Terhadap 

Struktur Modal Pada 

Sektor Farmasi Yang 

Terdaftar Di BEI. 

 

V.Independent:  

Ukuran 

Perusahaan, 

Risiko Bisnis, 

Growth, 

Profitabilitas, 

Likuiditas, 

Sales Growth 

 

V.Dependent :  

Struktur Modal 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan likuiditas 

berpengaruh terhadap struktur 

modal, sementara risiko 

bisnis, growth, dan sales 

growth tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal.   

5 Dahlena (2017) 

Pengaruh Likuiditas, 

Risiko Bisnis, Dan 

Profitabilitas Terhadap 

Struktur Modal Pada 

V.Independent: 

 Likuiditas, 

Risiko Bisnis, 

Profitabilitas 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel likuiditas dan 

risiko bisnis tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal, 

sedangkan variabel 
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Perusahaan Textile Dan 

Garment Yang 

Terdaftar  

 

V. Dependent : 

 Struktur Modal  

 

profitabilitas berpengaruh 

terhadap struktur modal. 

6 Tijow Dkk (2017) 

Pengaruh Struktur 

Aktiva Dan 

Profitabilitas Terhadap 

Struktur Modal Pada 

Perusahaan Sektor 

Industri Barang 

Konsumsi Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

V.Independent:  

Struktur Aktiva, 

Profitabilitas 

 

Variabel 

Dependent:  

Struktur Modal  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa struktur aktiva 

berpengaruh positif terhadap 

struktur modal, sedangkan 

profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap struktur 

modal. Selain itu, struktur 

aktiva dan profitabilitas secara 

bersama-sama berpengaruh 

terhadap struktur modal. 

7 Susanti (2017) 

Analisis Pengaruh 

Profitabilitas, 

Pertumbuhan 

Penjualan, Struktur 

Aktiva, Dan Risiko 

Bisnis Terhadap 

Struktur Modal 

(Studi Kasus Pada 

Perusahaan Aneka 

Industri Yang Terdaftar 

di Indeks Saham 

Syariah Indonesia 

Periode 2013-2015). 

V. Independent 

: 

Profitabilitas, 

Pertumbuhan 

Penjualan, 

Struktur Aktiva, 

Risiko Bisnis 

 

V. Dependent: 

Struktur Modal 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa profitabilitas 

berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap struktur 

modal, sedangkan 

pertumbuhan penjualan, 

struktur aktiva, dan risiko 

bisnis berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap struktur 

modal. 

8 Pakpahan (2018) V.Independent:  Hasil penelitian secara parsial, 
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Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Risiko 

Bisnis, dan 

Profitabilitas Terhadap 

Struktur Modal Pada 

Perusahaan Manufaktur 

Sektor Industri Barang 

Konsumsi yang 

Terdapat di Bursa Efek 

Indonesia. 

Ukuran 

Perusahaan, 

Risiko Bisnis, 

Profitabilitas 

 

V. Dependent:  

Struktur Modal 

menunjukkan bahwa risiko 

bisnis dan profitabilitas 

berpengaruh terhadap variabel 

struktur modal, sedangkan 

ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap variabel 

struktur modal. Sedangkan uji 

simultan, menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan, risiko 

bisnis dan profitabilitas 

berpengaruh  signifikan 

terhadap  struktur modal. 

9 Watiningsih (2018) 

Pengaruh Profitabilitas, 

Ukuran Perusahaan, 

Tangibility, Dan 

Pertumbuhan Terhadap 

Struktur Modal Pada 

Perbankan Yang 

Terdaftar Di BEI 

Periode 2008-2016. 

 

V. Independent 

:  

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Tangibility, 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

 

V. Dependent:  

Struktur Modal 

Nilai 

perusahaan.  

 

 

CEO ability, CEO ownership 

menentukan struktur modal 

(DE), sedangkan profitability, 

non debt tax shield, cash flow 

tidak menentukan struktur 

modal. Selanjutnya CEO 

Ability, Profitability, non debt 

tax shield dan CEO 

Ownership menetukan 

struktur modal, tetap tetapi 

cash low tidak menetukan 

struktur  

modal (DA). Dan Strutur 

modal menentukan nilai 

perusahaan terutama dengan 

DA. 
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10 Septiani & Suaryana 

(2018) 

Pengaruh Profitabilitas, 

Ukuran Perusahaan, 

Struktur Aset, Risiko 

Bisnis dan Likuiditas 

pada Struktur Modal. 

V.Independent:  

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahan, 

Struktur Aset, 

Risiko Bisnis. 

Likuiditas 

 

V. Dependent: 

Struktur Modal 

 

Secara parsial perusahaan 

PMA variabel risk, grow, per, 

roa, kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal, sedangkan 

variabel struktur aktiva 

berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal dan 

variabel CR berpengaruh 

negative signifikan struktur 

modal. Perusahaan PMDN 

variabel risk, CR, Struktur 

Aktiva, Grow, PER 

kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal. 

Sedangkan variabel ROA 

berpengaruh negative 

signifikan terhadap struktur 

modal. Secara simultan 

variabel perusahaan PMA dan 

PMDN mempengaruhi secara 

signifikan terhadap struktur 

modal. 

Sumber: Data diolah, 2019 
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2.3 Model Konseptual Penelitian 

 

UKURAN PERUSAHAAN 
(X1) 

PROFITABILITAS 
(X3) 

RISIKO BISNIS 
(X2) 

STRUKTUR MODAL 
(Y) 

H3 

H2 

STRUKTUR AKTIVA 
(X4) 

H1 

H4 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu persoalan yang masih 

perlu dibuktikan kebenarannya dan harus bersifat logis, jelas dan dapat diuji. 

Berdasarkan tinjauan pustakan dan kerangka pemikiran diatas, maka diajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Hubungan ukuran perusahaan dengan struktur modal 

 Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. 

Penentuan besar kecilnya skala perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total 

penjualan, total aktiva, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aktiva. 

Beberapa peneliti menggunakan penjualan atau asset bernilai positif yang 

mencerminkan semakin besar ukuran perusahaan, sehingga memperbanyak pula 

alternatif pendanaan yang dapat dipilih dalam meningkatkan profitnya. 

perusahaan yang lebih besar akan lebih mudah memperoleh pinjaman 

dibandingkan perusahaan kecil (Napa dan Mulyadi,1996). Oleh karena itu dapat 

memungkinkan untuk perusahaan besar memiliki tingkat leverage lebih besar dari 

perusahaan yang berukuran kecil. Kesimpulannya adalah ukuran perusahaan akan 

berpengaruh terhadap struktur modal dengan idasarkan pada kenyataan bahwa 

semakin besar suatu perusahaan, ada kecenderungan untuk menggunakan jumlah 

pinjaman yang lebih besar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan akan berpengaruh positif terhadap struktur modal. (Seftianne & Ratih 

H, 2011). 

Hipotesis 1: Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap 

struktur modal perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Hubungan risiko bisnis dengan struktur modal 

 Perusahaan dengan risiko bisnis besar harus menggunakan hutang lebih kecil 

dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai risiko bisnis rendah. Hal ini 

disebabkan karena semakin besar risiko bisnis, penggunaan hutang besar akan 

mempersulit perusahaan dalam mengembalikan utang mereka. Hasil penelitian 

menunjukkan pengaruh risiko bisnis terhadap struktur modal menunjukkan bahwa 

Yuke Prabansari (2005) menemukan adanya pengaruh negatif dan signifikan 

antara risiko bisnis terhadap struktur modal.  
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Hipotesis 2: Risiko Bisnis berpengaruh negatif terhadap Struktur Modal pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

3. Hubungan profitabilitas dengan struktur modal 

 Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan 

manajemen. Oleh karena itu rasio ini menggambarkan hasil akhir dari kebijakan 

dan keputusan-keputusan operasional perusahaan. Ada beberapa cara untuk 

mengukur rasio profitabilitas antara lain dengan menggunakan ROA yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat asset yang tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi 

manajemen asset, yang berarti efisiensi manajemen dikutip dalam Mamduh M. 

Hanafi dan Abdul Halim (2004).  Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal ditemukan oleh Yuke 

Prabansari (2005) dan Endang Sri Utami (2009).  

Hipotesis 3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Struktur Modal pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

4. Hubungan struktur aktiva dengan struktur modal 

 Struktur aktiva menggambarkan sebagian jumlah asset yang dapat dijadikan 

jaminan (collateral value of assets). Myers dan Majluf, 1984 dalam Hasnawati 

(2005) menyatakan bahwa komposisi aktiva yang dapat dijadikanjaminan 

perusahaan dapatmempengaruhi pembiayaannya. Seorang investor akan lebih 

mudah memberikan pinjaman bila disertai jaminan yang ada. Disisi lain, jika 

perusahaan menggunakan hutang yang disertai dengan jaminan maka akan 

mengurangi risiko kebangkrutan perusahaan. Perusahaan yang memiliki aktiva 

yang dapat diserahkan sebagai jaminan pinjaman, maka akan cenderung 

menggunakan hutang dalam jumlah yang besar.  Struktur aktiva biasanya akan 

menentukan struktur utang jangka panjang maupun jangka pendek dalam 

perusahaan. Perusahaan yang bergerak dalam sektor manufaktur akan dapat 

dipastikan mempunyai perputaran persediaan bahan baku dalam jangka waktu 

yang pendek, sehingga menggunakan pinjaman jangka pendek dalam membiayai 

investasinya dikutip dari Hanafi dan Halim (2004).  Hasil penelitian menunjukkan 
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adanya pengaruh positif antara struktur aktiva terhadap struktur modal ditemukan 

oleh Yuke Prabansari (2005).  

Hipotesis 4: Struktur Aktiva berpengaruh positif terhadap Struktur Modal pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

 

 

 

  


