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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang 

mengambil topik mengenai faktor–faktor yang mempengaruhi struktur modal. 

2.1.1 Panca Winahyuningsih, Kertati Sumekar, Hanar Prasetyo (2010) 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh faktor pertumbuhan 

penjualan, profitabilitas, dan operating leverage terhadap struktur modal 

perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009 

secara parsial.Analisis data yang digunakan Analisis Regresi Linier Berganda, 

Pengujian secara individual (uji t), Uji F sertaKoefisien Determinasi (R
2
). Hasil 

dari penelitian dari Panca Winahyuningsih, Kertati Sumekar, Hanar Prasetyo 

adalahvariabel pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas secara parsial 

berpengaruh terhadap struktur modal terhadap struktur modal.  

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu:  

a) Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sahamnya terdaftar dan 

aktif diperdagangkan di BEI. 

b) Analisis data yang digunakan Multiple Regression Analysis, Pengujian 

secara individual (uji t), serta Uji F. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu:  

a) Periode perusahaan yang diteliti sekarang yaitu periode 2010-2015, 

sedangkan penelitian terdahulu pada periode 2007-2009 
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b) Variabel yang digunakan oleh peneliti yang sekarang ditambah dengan 

umur perusahaan. 

2.1.2 Raja Patresia Angeliend (2012) 

Raja Patresia Angeliend meneliti tentang analisis struktur modal dan faktor-

faktoryang mempengaruhinya (studi pada sectormanufaktur di Bursa Efek 

Indonesia). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal. Faktor-faktor yang diteliti antara lain ukuran 

perusahaan, risiko bisnis, tingkat pertumbuhan, dan profitabilitas. Sumber data 

yang digunakan adalah data sekunder dan menggunakan metode purposive 

sampling dengan ketentuan perusahaan yang mencantumkan laporan keuangan 

lengkap selama periode penelitian dan memiliki laba bersih positif. Hasilnya 

adalah tingkat pertumbuhan, dan profitabilitas berpengaruh tehadap struktur 

modal. Sedangkan ukuran perusahaan dan risiko bisnis tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu:  

a) Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

b) Metode penentuan sampel yang digunakan, yaitu purposive sampling. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu:  

a) Periode perusahaan yang menjadi objek penelitian sekarang yaitu periode 

2010-2015, sedangkan penelitian terdahulu pada periode 2008-2009 

b) Variabel yang digunakan penelitian sekarang ditambah dengan umur 

perusahaan. 
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2.1.3 Vina Ratna Furidan Syaifudin (2011) 

Penelitian ini mengambil topik tentang  faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 

2009-2010) yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi struktur modal. Faktor-faktor tersebut adalah ukuran perusahaan, 

likuiditas, profitabilitas, risiko bisnis, pertumbuhan penjualan, struktur aktiva dan 

rasio hutang. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengambilan sampel 

menggunakan metode purposive sampling dengan ketentuan perusahaan tersebut 

mencantumkan laporan keuangan selama masa periode penelitian dan memiliki 

laba bersih positif. Hasilnya adalah ukuran perusahaan, risiko bisnis, pertumbuhan 

penjualan, struktur aktiva, dan rasio hutang berpengaruh terhadap struktur modal, 

akan tetapi likuiditas dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu:  

a) Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

b) Metode penentuan sampel yang digunakan, yaitu purposive sampling  

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu:  

a) Periode perusahaan yang menjadi objek penelitian sekarang yaitu periode 

2010-2015, sedangkan penelitian terdahulu pada periode 2009-2010. 

b) Variabel yang digunakan penelitian sekarang ditambah dengan umur 

perusahaan. 
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2.2 Landasan Teori 

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai landasan teori adalah 

konsep dasar mengenai struktur modal dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

struktur modal, serta teori yang dikemukakan oleh para ahli. 

2.2.1 Pengertian Struktur Modal 

Struktur Modal adalah komposisi pendanaan aktivitas perusahaan bersifat jangka 

panjang yang berupa modal asing (utang) dan modal sendiri. Banyak faktor yang 

mempengaruhi keputusan struktur modal dan menentukan struktur modal yang 

optimal. Struktur modal disetiap perusahaan berbeda–beda.  

Struktur modal adalah komposisi pendanaan jangka panjang 

perusahaan yang didanai olehutang, ekuitas saham preferen dan saham biasa (Van 

Horne dan Wachowicz, 2013:176). Kebutuhan dana perusahaan dapat dipenuhi 

dengan cara melalui internal ataupun dengan cara eksternal. 

Penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan dapat memberi 

kemungkinan peningkatan laba pada perusahaan tersebut. Utang juga dapat 

meningkatkan risiko perusahaan karena jika rasio utang terhadap modal tinggi 

maka beban bunga yang dibayarkan juga tinggi sehingga pada saat perusahaan 

mengalami kerugian, perusahaan tidak mempunyai dana yang cukup untuk 

membayar bunga atas utang. 

Perusahaan yang tidak ingin menggunakan banyak utang sebagai 

sumber pendanaannya maka perusahaan harus dapat mengelola aset yang dimiliki 

perusahaan secara efektif dan efisien. Sebagian aset yang dimiliki perusahaan 
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dapat dialokasikan untuk berinvestasi. Dengan demikian aset yang dikelola 

dengan baik dapat memberikan keuntungan untuk perusahaan. 

Debt to Asset Ratio (DR) =
Aset Total

 UtaangTotal
 .........................................................(1) 

Debt to Asset Ratio (DR) merupakan perbandingan antara total hutang 

dengan total aset. Rasio ini digunakan untuk melihat tingkat solvabilitas 

perusahaan. Sebuah perusahaan dikatakan solvable jika perusahaan memiliki aset 

atau total kekayaan yang cukup membiayai hutang perusahaan.  

Dalam penelitian ini struktur modal diukur dengan rumus DAR untuk 

mengetahui total aset perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. 

2.2.2 Teori Struktur Modal 

Teori mengenai struktur modal banyak dibahas oleh para peneliti. Berikut uraian 

mengenai teori-teori tersebut : 

1. The Modigliani-Miller Model  

Teori mengenai struktur modal muncul pada tahun 1958, teori ini 

dikembangkan oleh Profesor Franco Modigliani dan Profesor Merton Miller  yang 

selanjutnya disebut MM. Studi MM didasarkan pada asumsi–asumsi yang 

mencakup beberapa hal, yaitu tidak ada biaya pialang, pajak,  biaya kebangkrutan, 

serta investor dengan tingkat suku bunga yang sama dapat meminjam pada 

perusahaan. 

Teori ini dikembangkan kembali pada tahun 1963. Terdapat perubahan 

asumsi yang dikemukakan oleh MM pada tahun 1958. Perubahan asumsinya 

adalah adanya pajak terhadap laba perusahaan. MM menyimpulkan dengan 
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adanya pajak, maka utang mampu meningkatkan nilai perusahaan dikarenakan 

biaya utang merupakan biaya yang dapat mengurangi biaya pajak (Dermawan, 

2007 : 193). 

2. The Trade Off Model 

Asumsi dari model trade off model ini adalah bahwa struktur modal 

perusahaan merupakan hasil trade-off dari keuntungan pajak dengan 

menggunakan utang dengan biaya yang akan timbul sebagai akibat penggunaan 

utang tersebut (Hartono, 2003). Esensi trade-off theory dalam struktur modal 

adalah menyeimbangkan antara manfaat dan pengorbanan yang muncul sebagai 

akibat penggunaan utang. Apabila manfaat lebih besar, penambahan utang masih 

diperbolehkan. Namun apabila pengorbanan karena penggunaan utang lebih besar, 

maka tambahan utang sudah tidak diperbolehkan. Trade-off theory telah 

mempertimbangkan berbagai faktor seperti corporate tax, biaya kebangkrutan, 

dan personal tax dalam menjelaskan mengapa suatu perusahaan memilih struktur 

modal tertentu (Suad Husnan, 2000). Kesimpulannya adalah Pada titik tertentu 

penggunaan utang akan meningkatkan nilai perusahaan. Setelah titik tersebut, 

penggunaaan utang akan menurunkan nilai perusahaan (Hartono, 2003). 

Walaupun model trade-off theory tidak dapat menentukan secara tepat struktur 

modal yang optimal, namun model tersebut memberikan kontribusi penting yaitu 

(Hartono, 2003) : 

1. Perusahaan yang mempunyai aktiva yang tinggi, cenderung menggunakan  

utang yang sedikit.  
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2. Perusahaan yang membayar pajak tinggi akan lebih baik banyak 

menggunakan utang dibandingkan perusahaan yang membayar pajak 

rendah.  

3. Pecking Order Theory  

Teori ini mengemukakan bahwa perusahaan cenderung menggunakan 

sumber pendanaan intern sebanyak mungkin untuk membiayai proyek-proyek di 

dalam perusahaan daripada penggunaan sumber ekstern. 

Mamduh M. Hanafi (2012 : 313) menjelaskan urutan preferensi dalam 

penggunaan dana asumsi secara spesifik. Urutan penggunaan dana asumsi adalah 

sebagai berikut : 

a. Perusahaan lebih menyukai pendanaan intern yang diperoleh dari laba yang 

dihasilkan dari kegiatan perusahaan. 

b. Perusahaan menghitung target rasio pembayaran didasarkan perkiraan 

kesempatan investasi, sehingga perusahaan berusaha menghindari 

perubahaan dividen yang tiba-tiba dan diusahakan konstan atau tidak beruah 

dengan signifikan. 

c. Karena kebijakan dividen yang konstan, digabung dengan fluktuasi 

keuntungan dan kesempatan investasi yang tidak bisa di prediksi, akan 

menyebabkan aliran kas yang diterima oleh perusahaan akan lebih besar 

dibandingkan dengan pengeluaran investasi pada saat-saat tertentu, dan akan 

lebih kecil pada saat yang lain. Jika kas tersebut lebih besar, perusahaan 

akan membayar utang atau membeli surat berharga. Jika kas lebih kecil, 



15 

 

perusahaan akan menggunakan kas yang dimiliki dengan menjual surat 

berharga. 

d. Jika pendanaan ekstern diperlukan, perusahaan akan mengeluarkan surat 

berharga yang paling aman terlebih dahulu. Perusahaan akan memulai 

dengan menerbitkan obligasi, kemudian diikuti oleh sekuritas yang lain 

berkarakteristik opsi (seperti obligasi konversi), apabila masih belum 

mencukupi, perusahaan baru menerbitkan saham baru. 

Pecking Order Theory menjelaskan bahwa perusahaan yang menghasilkan 

keuntungan lebih tinggi umumnya berhutang dengan jumlah sedikit. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan memiliki target rasio hutang yang rendah, 

tetapi karena perusahaan memerlukan pendanaan ekstern yang sedikit. 

Perusahaan yang menghasilkan keuntungan yang rendah akan cenderung 

menggunakan utang dengan jumlah besar karena dana intern yang dimiliki 

tidak cukup atau perusahaan memang lebih menyukai pendanaan ekstern 

yaitu berupa utang. Berdasarkan penjelasan tersebut  maka teori ini 

menyatakan bahwa tinggi rendahnya pendanaan tergantung pada besarnya 

laba yang diperoleh perusahaan, jika laba perusahaan tinggi maka 

perusahaan akan menggunakan dana intern untuk membiayai proyek-proyek 

yang ada dalam perusahaan, sehingga perusahaan hanya membutuhkan 

utang yang rendah. 

4. Agency Theory  

Teori ini menjelakan bahwa manajemen merupakan agen dari pemegang 

saham, sebagai pemilik perusahaan. Biaya agensi adalah biaya yang muncul dari 
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dilakukannya pengawasan oleh manajemen. Horne dan Wachowicz (2013 : 185) 

menjelaskan bahwa biaya agensi adalah biaya yang berhubungan dengan 

pengawasan manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak secara 

konsisen sesuai dengan kesepakatan kontrak perusahaan dengan kreditur dan para 

pemegang saham. 

2.2.3 Faktor Penentu Struktur Modal 

Penelitian ini menggunakan lima variabel yang akan menjadi alat ukur terhadap 

penentuan struktur modal. 

1. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah variabel yang menunjukan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuantungan dalam jangka waktu tertentu. Van Horne dan 

Wachowichz (2012 : 185) mengemukakan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio 

yang menghubungkan laba dengan penjualan investasi. Semakin tinggi tingkat 

efektifitas dan efisiensi yang dilakukan oleh manajemen maka akan semakin 

tinggi keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

tingkat pengembalian yang tinggi maka akan menggunakan sumber dana ekstern 

(utang) lebih sedikit. 

Panca Winahyuningsih, Kertati Sumekar, Hanar Prasetyo (2010) 

menyatakan bahwa profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap struktur 

modal. Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Adapun cara yang digunakan untuk 

mengukur profitabilitas adalah sebagai berikut : 

Return On Asset (ROA) = 100
aset Total

Bersih Laba
x  .......................................................(2) 
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Return On Asset (ROA) merupakan perbandingan antara laba bersih setelah 

pajak dengan total aset. Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bagi perusahaan yang diperoleh dari penggunaan aset 

perusahaan. Semakin tinggi return on asset maka semakin baik produktifitas aset 

yang dimiliki perusahaan. 

2. Pertumbuhan Penjualan 

Pertumbuhan penjualan perusahaan mencerminkan manifestasi keberhasilan 

investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan di 

masa yang akan datang dan merupakan indikator permintaan daya saing 

perusahaan dalam industri (Yudhanta, 2010). Pertumbuhan penjualan memberikan 

gambaran mengenai kebutuhan dana perusahaan di masa yang akan datang. 

Peningkatan pertumbuhan penjualan menunjukan bahwa perusahaan 

membutuhkan penambahan modal berupa utang untuk membiayai penjualannya 

(Damayanti, 2013). 

Panca Winahyuningsih, Kertati Sumekar, Hanar Prasetyo (2010), Raja 

Patresia Angeliend (2012), Vina Ratna Furi dan Syaifudin (2011) mengemukakan 

bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Sofyan (2007 : 309) pengukuran pertumbuhan penjualan dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

Pertumbuhan Penjualan = 
1-t Sales

1)-(t Sales - t Sales
…………..………….................(3) 

Dimana : 

Sales t  = Penjualan tahun sekarang 

Sales (t-1) = Penjualan tahun lalu 
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3. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan. Besar kecilnya ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap 

struktur modal dengan berdasarkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka 

akan semakin besar pula biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hasil penelitian 

dari Astiwi Indriani (2009) yang melakukan penelitian tentang ukuran perusahaan 

terhadap struktur modal adalah ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif 

pada struktur modal. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan 

rumus : 

Size = Ln (Total Aktiva) .......................................................................................(4) 

4. Umur Perusahaan 

Umur perusahaan adalah lamanya sebuah perusahaan berdiri, berkembang 

dan bertahan. Umur perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk tetap 

bertahan didalam menghadapi persaingan usaha. Yuniati dan Pangestuti (2011) 

menyatakan bahwa umur perusahaan merupakan ukuran akan standar reputasi 

didalam model struktur modal. Perusahaan yang telah lama berdiri dimungkinkan 

akan mempunyai reputasi yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang 

baru berdiri karena seiring dengan perjalanan waktu yang lebih lama berarti 

perusahaan telah menghadapi berbagai kondisi. Reputasi berpengaruh terhadap 

nama baik perusahaan telah dibangun selama bertahun-tahun yang dipahami oleh 

pasar dan yang diamati kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya secara 

tepat waktu. Umur perusahaan dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut : 

Age = Ln (Tahun Penelitian – Tahun Pendirian Perusahaan) ............................(5) 
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2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal 

Hal terpenting bagi perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas dapat 

dipergunakan sebagai  faktor dalam penentuan struktur pendanaan. Apabila ada 

peningkatan pada return on assets maka laba ditahan akan meningkat sehingga 

modal sendiri akan ikut meningkat. Dengan adanya peningkatan pada modal 

sendiri maka rasio utang mengalami penurunan (dengan syarat utang relatif tetap). 

Menurut Dyah Sih Rahayu (2005) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 

Struktur Modal. 

2.3.2 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal 

Perusahaan yang mengalami pertumbuhan dengan pesat maka akan cenderung 

lebih banyak menggunakan utang dibandingkan perusahaan yang bertumbuh 

secara lambat (Weston and Brigham, 1994). Penjualan yang relatif stabil pada 

perusahaan dapat mempermudah untuk memperoleh pinjaman lebih banyak, dan 

menanggung beban tetap yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan 

yang tingkat penjualannya kurang stabil (Bringham dan Houston, 2006).  

2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal 

Perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar akan menggunakan dana eksternal 

yang cukup besar. Karena kebutuhan dana ikut meningkat bersamaan dengan 

pertumbuhan perusahaan. Salah satu alternatif pendanaan yang tersedia adalah 

pendanaan eksternal. Hasil penelitian dari Dyah Sih Rahayu (2005), dan Astiwi 

Indriani (2009) yang melakukan penelitian tentang ukuran perusahaan terhadap 
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struktur modal adalah ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif pada 

struktur modal. 

2.3.4 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Struktur Modal 

Umur perusahaan merupakan ukuran akan standar reputasi didalam model 

struktur modal (Joshua Abor dan Nicholas Bekpie, 2007). Perusahaan yang telah 

lama berdiri dimungkinkan akan mempunyai reputasi yang lebih baik 

dibandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri karena seiring dengan 

perjalanan waktu yang lebih lama berarti perusahaan telah menghadapi berbagai 

kondisi. Reputasi berpengaruh terhadap nama baik perusahaan telah dibangun 

selama bertahun-tahun yang dipahami oleh pasar dan yang diamati 

kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Menurut 

Joshua Abor dan Nicholas Bekpie (2007) umur perusahaan memiliki pengaruh 

yang positif pada long term debt. 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

 Dari kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, dan Umur 

Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap struktur modal. 

2. Profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur 

modal pada perusahaan manufaktur. 

3. Pertumbuhan Penjualan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

struktur modal pada perusahaan manufaktur. 

4. Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

struktur modal pada perusahaan manufaktur. 

5. Umur Perusahaan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

struktur modal pada perusahaan manufaktur. 




