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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh para 

peneliti sebelumnya mengenai tujuan, sampel, variabel yang digunakan, teknik 

analisis data serta hasil yang di dapat pada penelitian tersebut. Adapun penelitian 

terdahulu yang dijadikannya acuan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Ririt dan Suwardi (2017) 

Ririt dan Suwardi (2017) meneliti mengenai pengaruh ukuran 

perusahaan, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, struktur aset, dan likuiditas 

terhadap struktur modal. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode 

purposive sampling, dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 10 

perusahaan dengan periode pengamatan selama tahun 2011 sampai tahun 2015, 

sehingga didapatkan data observasi sebanyak 50. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, analisis regresi linier 

berganda dan uji asumsi klasik. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan profitabilitas, dan likuditas 

berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada perusahaan food and beverages 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Pertumbuhan penjualan, dan struktur 

aset berpengaruh positif terhadap struktur modal pada perusahaan food and 

beverages yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Ukuran perusahaan tidak
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berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan food and 

beverages yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.  

Persamaan : 

a. Pertumbuhan penjualan, struktur aset, dan likuiditas sebagai variabel 

independen sedangkan struktur modal sebagai variabel dependen. 

b. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

teknik dokumentasi. 

c. Teknik analisis data yang digunakan sama dengan teknik analisis penelitian 

saat ini, yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier 

berganda. 

a. Teknik pengambilan sampel yang digunakan sama dengan teknik 

pengambilan sampel saat ini, yaitu menggunakan purposive sampling. 

Perbedaan : 

a. Penelitian saat ini tidak meneliti variabel profitabilitas sebagai variabel 

independennya. 

b. Periode pengambilan sampel penelitian terdahulu dimulai pada tahun 2011-

2015. Namun, penelitian saat ini dimulai pada tahun 2013-2016. 

c. Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan food and baverage 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, penelitian saat ini 

menggunakan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 
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2. Luthfillah dan Kurnia (2017) 

Luthfillah dan Kurnia (2017) meneliti tentang pengaruh struktur aktiva, 

ukuran perusahaan, dan likuiditas terhadap struktur modal. Variabel dependen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur modal sedangkan variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur aktiva, ukuran 

perusahaan, dan likuiditas. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sampel 10 

perusahaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. 

Hasil pengujian menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap struktur modal, hal ini menunjukkan perusahaan yang 

memiliki ukuran perusahaan yang besar lebih banyak menggunakan hutang 

sehingga memperbesar struktur modal. Struktur aktiva berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap struktur modal, hal ini menunjukkan bahwa struktur aktiva suatu 

perusahaan mempunyai dampak langsung pada struktur modal karena struktur 

aktiva suatu perusahaan merupakan jaminan. Likuiditas berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap struktur modal, hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva 

lancarnya. 

Persamaan : 

a. Struktur aset dan likuiditas sebagai variabel independen sedangkan struktur 

modal sebagai variabel dependen. 
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b. Teknik analisis data yang digunakan sama dengan teknik analisis penelitian 

saat ini, yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier 

berganda. 

c. Teknik pengambilan sampel yang digunakan sama dengan teknik 

pengambilan sampel saat ini, yaitu menggunakan purposive sampling. 

d. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

teknik dokumentasi. 

Perbedaan : 

a. Penelitian saat ini tidak meneliti mengenai variabel ukuran perusahaan 

sebagai variabel independennya. 

b. Periode pengambilan sampel penelitian terdahulu dimulai pada tahun 2009-

2013. Namun, penelitian saat ini dimulai pada tahun 2013-2016. 

c. Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan otomotif yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, penelitian saat ini menggunakan 

perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Nurul dan Listyorini (2017) 

Nurul dan Listyorini (2017) meneliti mengenai analisa profitabilitas, 

likuiditas, pertumbuhan penjualan, struktur aktiva dan kebijakan dividen terhadap 

struktur modal. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

struktur modal sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan penjualan, struktur aktiva dan 

kebijakan dividen. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sampel 453 
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perusahaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. 

Hasil pengujian menunjukkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal. Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. 

Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. 

Struktur Aktiva berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. 

Kebijakan Dividen tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Persamaan : 

a. Likuiditas, pertumbuhan penjualan, struktur aktiva dan kebijakan dividen 

sebagai variabel independen sedangkan struktur modal sebagai variabel 

dependen. 

b. Teknik analisis data yang digunakan sama dengan teknik analisis penelitian 

saat ini, yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier 

berganda. 

c. Teknik pengambilan sampel yang digunakan sama dengan teknik 

pengambilan sampel saat ini, yaitu menggunakan purposive sampling. 

d. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

teknik dokumentasi. 

Perbedaan : 

a. Penelitian saat ini tidak meneliti mengenai variabel profitabilitas sebagai 

variabel independennya. 

b. Periode pengambilan sampel penelitian terdahulu dimulai pada tahun 2012-

2014. Namun, penelitian saat ini dimulai pada tahun 2013-2016. 
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c. Sampel penelitian terdahulu menggunakan 453 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, penelitian saat ini menggunakan 

perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Amirul, dkk (2017) 

Amirul, dkk (2017) meneliti mengenai pengaruh struktur aktiva, tingkat 

pertumbuhan penjualan dan kebijakan dividen terhadap struktur modal. Variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur modal sedangkan 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur aktiva, 

tingkat pertumbuhan penjualan dan kebijakan dividen. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda dan uji 

asumsi klasik. 

Hasil pengujian menunjukkan Struktur Аktivа, Tingkаt Pеrtumbuhаn 

Pеnjuаlаn, dаn Kеbijаkаn Dividеn bеrpеngаruh signifikаn tеrhаdаp Struktur 

Modаl pаdа pеrusаhааn mаkаnаn dаn minumаn yаng listing di Bursа Еfеk 

Indonеsiа (BЕI) pеriodе 2010-2014. 

Persamaan : 

a. Penelitian saat ini meneliti semua variabel yang ada dalam penelitian 

terdahulu. 

b. Teknik analisis data yang digunakan sama dengan teknik analisis penelitian 

saat ini, yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier 

berganda. 
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c. Teknik pengambilan sampel yang digunakan sama dengan teknik 

pengambilan sampel saat ini, yaitu menggunakan purposive sampling. 

d. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

teknik dokumentasi. 

Perbedaan : 

a. Periode pengambilan sampel penelitian terdahulu dimulai pada tahun 2010-

2014. Namun, penelitian saat ini dimulai pada tahun 2013-2016. 

b. Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, penelitian saat ini 

menggunakan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

5. Irma dan Lilis (2017) 

Irma dan Lilis (2017) meneliti mengenai pengaruh growth opportunity, 

profitabilitas dan kebijakan dividen terhadap struktur modal. Teknik pengambilan 

sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2012-2014. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Growth opportunity 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Profitabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Kebijakan Dividen 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal. 
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Persamaan : 

a. Penelitian saat ini meneliti variabel kebijakan dividen. 

b. Teknik pengambilan sampel yang digunakan sama dengan teknik 

pengambilan sampel saat ini, yaitu menggunakan purposive sampling. 

c. Teknik analisis data yang digunakan sama dengan teknik analisis penelitian 

saat ini, yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier 

berganda. 

d. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

teknik dokumentasi. 

Perbedaan : 

a. Penelitian saat ini tidak meneliti tentang variabel growth opportunity dan 

profitabilitas sebagai variabel independennya. 

b. Periode pengambilan sampel penelitian terdahulu dimulai pada tahun 2012-

2014. Namun, penelitian saat ini dimulai pada tahun 2013-2016. 

c. Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, penelitian saat ini menggunakan 

perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

6. Eny (2016) 

Eny (2016) meneliti mengenai analisis profitabilitas, pertumbuhan 

perusahaan, pertumbuhan penjualan dan struktur aktiva terhadap struktur modal 

pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek 

indonesia. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur 

modal sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan penjualan dan struktur 

aktiva. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, analisis 

regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal sedangkan Pertumbuhan 

penjualan, profitabilitas dan struktur aktiva tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap struktur modal.  

Persamaan : 

a. Pertumbuhan penjualan dan struktur aset sebagai variabel independen 

sedangkan struktur modal sebagai variabel dependen. 

b. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

teknik dokumentasi. 

c. Teknik analisis data yang digunakan sama dengan teknik analisis penelitian 

saat ini, yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier 

berganda. 

d. Teknik pengambilan sampel yang digunakan sama dengan teknik 

pengambilan sampel saat ini, yaitu menggunakan purposive sampling. 

Perbedaan : 

a. Penelitian saat ini tidak meneliti tentang variabel profitabilitas dan 

pertumbuhan perusahaan keuangan sebagai variabel independennya. 
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b. Periode pengambilan sampel penelitian terdahulu dimulai pada tahun 2012-

2014. Namun, penelitian saat ini dimulai pada tahun 2013-2016. 

c. Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, penelitian saat ini 

menggunakan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

7. Anantia (2015) 

Anantia (2015) meneliti mengenai pengaruh struktur aset, pertumbuhan 

penjualan, dividend payout ratio, likuiditas dan profitabilitas terhadap  struktur 

modal. Adapun populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berjumlah 136 perusahaan. Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, analisis 

regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan, 

dividend payout ratio, likuiditas dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal. Sedangkan struktur aktiva tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap stuktur modal.  

Persamaan : 

a. Struktur aset, likuiditas, dividend payout ratio (kebijakan dividen) dan 

pertumbuhan penjualan sebagai variabel independen sedangkan struktur 

modal sebagai variabel dependen. 
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b. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

teknik dokumentasi. 

c. Teknik analisis data yang digunakan sama dengan teknik analisis penelitian 

saat ini, yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier 

berganda. 

d. Teknik pengambilan sampel yang digunakan sama dengan teknik 

pengambilan sampel saat ini, yaitu menggunakan purposive sampling. 

Perbedaan : 

a. Penelitian saat ini tidak meneliti tentang variabel profitabilitas sebagai 

variabel independennya. 

b. Periode pengambilan sampel penelitian terdahulu dimulai pada tahun 2011-

2013. Namun, penelitian saat ini dimulai pada tahun 2013-2016. 

c. Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, penelitian saat ini menggunakan 

perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

8. Maulia dan Andayani (2015) 

Maulia dan Andayani (2015) meneliti mengenai analisis pengaruh 

profitabilitas, struktur aset, likuiditas, dan pertumbuhan penjualan terhadap 

struktur modal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 16 perusahaan 

sesuai kriteria yang dapat dijadikan sampel penelitian. Populasi yang digunakan 

adalah perusahaan consumer goods industry. Teknik analisis data yang digunakan 
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dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda dan 

uji asumsi klasik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan Profitabilitas berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap struktur modal. Struktur aset berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap struktur modal. Likuiditas berpengaruh signifikan dan negatif 

terhadap struktur modal. Pertumbuhan penjualan tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap struktur modal.  

Persamaan : 

a. Struktur aset, likuiditas dan pertumbuhan penjualan sebagai variabel 

independen sedangkan struktur modal sebagai variabel dependen. 

b. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

teknik dokumentasi. 

c. Teknik analisis data yang digunakan sama dengan teknik analisis penelitian 

saat ini, yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier 

berganda. 

d. Teknik pengambilan sampel yang digunakan sama dengan teknik 

pengambilan sampel saat ini, yaitu menggunakan purposive sampling. 

Perbedaan : 

a. Penelitian saat ini tidak meneliti tentang variabel profitabilitas sebagai 

variabel independennya. 

b. Periode pengambilan sampel penelitian terdahulu dimulai pada tahun 2011-

2013. Namun, penelitian saat ini dimulai pada tahun 2013-2016. 
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c. Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan consumer goods 

industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, penelitian saat ini 

menggunakan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

9. Bagus dan Nadia (2014) 

Bagus dan Nadia (2014) meneliti mengenai pengaruh profitabilitas, 

ukuran perusahaan, growth opportunity, likuiditas, struktur aset, resiko bisnis  dan 

non debt tax shield terhadap struktur modal  pada perusahaan sub-sektor barang 

konsumsi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 

sampling yang merupakan pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-

kriteria, sehingga diperoleh 12 perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam 

penelitian ini.Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

sub-sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2008-2012. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, analisis 

regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap struktur modal pada perusahaan sub sektor barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012. Sedangkan ukuran 

perusahaan, growth opportunity, likuiditas, struktur aset, resiko bisnis dan non 

debt tax shield tidak berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan sub-

sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2008-2012. 
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Persamaan : 

a. Likuiditas, dan struktur aset sebagai variabel independen sedangkan struktur 

modal sebagai variabel dependen. 

b. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

teknik dokumentasi. 

c. Teknik analisis data yang digunakan sama dengan teknik analisis penelitian 

saat ini, yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier 

berganda. 

d. Teknik pengambilan sampel yang digunakan sama dengan teknik 

pengambilan sampel saat ini, yaitu menggunakan purposive sampling. 

Perbedaan : 

a. Penelitian saat ini tidak meneliti tentang variabel profitabilitas, resiko bisnis, 

ukuran perusahaan  dan non debt tax shield sebagai variabel independennya. 

b. Periode pengambilan sampel penelitian terdahulu dimulai pada tahun 2008-

2012. Namun, penelitian saat ini dimulai pada tahun 2013-2016. 

c. Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusaan sub-sektor barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, penelitian saat ini 

menggunakan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

10. Selly dan Nur (2014) 

Selly dan Nur (2014) meneliti mengenai pengaruh profitabilitas, 

pertumbuhan penjualan, struktur aset, dan tingkat pertumbuhan terhadap struktur 

modal. Sampel penelitian terdiri atas 12 perusahaan yang dipilih secara purposive 
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sampling dari perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2008 sampai 2012. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda dan 

uji asumsi klasik. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap struktur, struktur aset tidak berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal, dan tingkat pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal. 

Persamaan : 

a. Pertumbuhan penjualan dan struktur aset sebagai variabel independen 

sedangkan struktur modal sebagai variabel dependen. 

b. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

teknik dokumentasi. 

c. Teknik analisis data yang digunakan sama dengan teknik analisis penelitian 

saat ini, yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier 

berganda. 

d. Teknik pengambilan sampel yang digunakan sama dengan teknik 

pengambilan sampel saat ini, yaitu menggunakan purposive sampling. 

Perbedaan : 

a. Penelitian saat ini tidak meneliti tentang variabel profitabilitas dan tingkat 

pertumbuhan sebagai variabel independennya. 
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b. Periode pengambilan sampel penelitian terdahulu dimulai pada tahun 2008-

2012. Namun, penelitian saat ini dimulai pada tahun 2013-2016. 

c. Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan tekstil dan garmen 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, penelitian saat ini 

menggunakan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

2.2 Landasan Teori 

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai teori yang mendukung dan 

mendasari penelitian ini yang berkaitan dengan topik penelitian. 

2.2.1 Pecking Order Theory 

Pecking order theory dikemukakan oleh myers dan Majluf pada tahun 

1984. Pecking order theory merupakan suatu teori struktur modal yang 

memaparkan mengenai penentuan hirarki sumber dana yang paling disukai oleh 

perusahaan. Teori ini berdasarkan asymmetric information, yang menunjukkan 

bahwa manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak di banding investor 

mengenai nilai perusahaan, prospek, serta risiko. Asymmetric information ini 

memiliki pilihan antara sumber dana internal ataukah sumber dana eksternal serta 

antara penerbitan hutang baru atau sekuritas baru. Hal ini sesuai dengan pecking 

order theory, maka pembiayaan investasi menggunakan sumber dana internal 

yaitu saldo laba terlebih dahulu kemudian diikuti dengan sumber dana eksternal 

yaitu penerbitan hutang dan penerbitan saham baru (Suad dan Enny, 2011:276). 

Secara garis besar pecking order theory menyatakan sebagai berikut 

(Suad dan Enny, 2011 : 278) : 
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1. Perusahaan lebih menyukai pendanaan internal. 

2. Perusahaan akan berusaha menyesuaikan rario pembagian dividen 

dengan kesempatan investasi yang dihadapi dan berupaya untuk tidak 

melakukan perubahan pembayaran dividen yang terlalu besar. 

3. Pembayaran dividen yang cenderung konstan dan fluktuasi laba yang 

diperoleh mengakibatkan dana internal terkadang berlebih ataupun 

kurang untuk investasi. 

4. Apabila pendaan eksternal diperlukan maka perusahaan akan 

menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu. Penerbitan 

sekuritas akan dimulai dari penerbitan obligasi terlebih dahulu kemudian 

obligasi yang dapat dikonversikan menjadi modal sendiri, selanjutnya 

menerbitkan saham baru. 

Kesimpulan dari pecking order theory yaitu perusahaan lebih menyukai 

pendanaan internal dibandingkan pendanaan yang bersumber dari pihak eksternal. 

Perusahaan menempatkan pendanaan internal sebagai prioritas utama untuk 

meminimalisir timbulnya masalah yang akan terjadi di waktu yang akan datang. 

2.2.2 Struktur Modal 

Struktur modal merupakan pembiayaan permanen yang terdiri dari modal 

pemegang saham, saham preferen, dan hutang jangka panjang. Nilai buku dari 

modal pemegang saham terdiri dari saham biasa, modal disetor atau surplus modal 

dan akumulasi laba ditahan, bila perusahaan memiliki saham preferen, maka 

saham tersebut akan ditambahkan pada modal pemegang saham. Sedangkan 

menurut Riyanto (2001:22) struktur modal adalah pembelanjaan permanen 
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dimana mencerminkan perimbangan antara modal sendiri dengan hutang jangka 

panjang. Hutang jangka panjang adalah hutang yang dimiliki oleh perusahaan dan 

harus dilunasi dalam waktu yang relatif lama, umumnya lebih dari 10 tahun. 

Hutang jangka panjang umumnya digunakan untuk modernisasi perusahaan dan 

membiayai perluasan perusahaan (ekspansi) karena kebutuhan modal untuk 

kegiatan tersebut memerlukan jumlah yang cukup besar. Adapun jenis atau bentuk 

utama dari kewajiban jangka panjang antara lain pinjaman obligasi dan pinjaman 

hipotik. Sedangkan modal sendiri merupakan modal yang dihasilkan dari dalam 

perusahaan yang  berasal dari laba ditahan dan akumulasi penyusutan. Besarnya 

laba ditahan tergantung besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu dan 

tergantung kepada kebijakan dividen perusahaan tersebut. Akumulasi penyusutan 

diperoleh dari penyusutan tiap tahunnya, tergantung metode penyusutan yang 

dipakai oleh perusahaan tersebut.  

Kebijakan mengenai struktur modal melibatkan perimbangan  antara 

tingkat pengembalian dan risiko. Penggunaan lebih banyak hutang dapat 

memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan, namun penggunaan lebih 

banyak hutang juga dapat memperbesar risiko yang ditanggung pemegang saham. 

Risiko yang semakin tinggi cenderung menurunkan harga saham, tetapi 

meningkatnya tingkat pengembalian yang diharapkan (expected rate of return) 

akan menaikkan harga saham. Maka, struktur modal yang optimal harus mencapai 

suatu keseimbangan antara risiko dan pengembalian yang memaksimalkan harga 

saham (Utami 2009: 39-47). 
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Menurut Riyanto (2011:209) sumber-sumber penawaran modal terbagi 

menjadi tiga yaitu sumber internal, sumber eksternal, serta supplier, bank dan 

pasar modal. Sumber internal adalah modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri 

dalam sebuah perusahaan, seperti saldo laba dan penyusutan. Sumber eksternal 

merupakan sumber dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik perusahaan. 

Struktur modal suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

antara lain (1) Tingkat bunga; (2) Stabilitas dari earning; (3) Susunan dari aset; (3) 

Kadar risiko dari aset; (4) Besarnya jumlah modal yang dibutuhkan; (5) Keadaan 

pasar modal; (6) Sifat manajemen; (7) besarnya suatu perusahaan.  

2.2.3 Pertumbuhan Penjualan 

Pertumbuhan  penjualan  merupakan  kenaikan  jumlah  penjualan  dari  

tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Penjualan merupakan salah satu faktor 

penting yang dapat menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan 

mendapatkan dana untuk kelangsungan hidup perusahaan dan berkembang dari 

penjualan produk perusahaan baik berupa barang atau jasa. Bagi perusahaan 

dengan tingkat pertumbuhan penjualan tinggi, maka volume penjualan meningkat 

sehingga memerlukan peningkatan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas 

produksi seperti penambahan aset baru akan memerlukan dana yang cukup besar, 

maka dari itu perusahaan cenderung menggunakan hutang dengan harapan volume 

produksi meningkat agar dapat mengimbangi tingkat penjualan yang tinggi. Jika 

volume produksi mengimbangi tingkat pertumbuhan penjualan, maka keuntungan 

dari penjualan juga meningkat dan dapat digunakan perusahaan untuk menutupi 

semua hutang yang dimilikinya.   
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Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi 

dalam jangka waktu yang relatif lebih cepat akan memiliki nilai yang lebih dalam 

pandangan investor dan kreditur. Hal ini dikarenakan dengan adanya pertumbuhan 

yang baik maka keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan juga akan 

mengalami peningkatan, sehingga perusahaan dapat menjamin keberadaan dan 

keberlangsungan aktivitasnya. 

2.2.4 Likuiditas 

Likuiditas merupakan kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki 

perusahaan. Tingkat likuiditas dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk 

pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. 

Beberapa pihak yang terkait dengan tingkat likuiditas yaitu pemegang saham, 

penyuplai bahan baku, manajemen perusahaan, dan kreditur. 

Semakin tinggi tingkat likuiditas sebuah perusahaan, maka semakin baik 

kinerja perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin rendah tingkat likuiditas 

perusahaan, maka kinerja perusahaan semakin buruk. Perusahaan yang memiliki 

tingkat likuiditas yang tinggi lebih berpeluang mendapatkan berbagai dukungan 

dari pihak-pihak eksternal (seperti lembaga keuangan, kreditur, dan pemasok 

bahan baku) apabila dana internal perusahaan tidak mencukupi dalam memenuhi 

kegiatan operasionalnya. 

2.2.5 Struktur Aset 

Struktur aset merupakan sebagian jumlah aset yang dapat dijadikan 

jaminan yang dapat diukur dengan membandingkan antara aset tetap dengan total 
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aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang 

lebih besar dibanding aset lancar akan cenderung menggunakan hutang lebih 

sedikit.  

Aset tetap adalah suatu kekayaan yang dimiliki perusahaan di mana umur 

ekonomis aset lebih dari satu tahun dan dapat digunakan untuk proses operasi 

perusahaan, tapi tidak untuk dijual kepada konsumen. Aset tetap meliputi tanah, 

pabrik, gedung, mesin, dan peralatan kantor. Aset lancar merupakan aset yang 

diharapkan dapat dicairkan tidak lebih dari satu tahun. Aset lancar meliputi kas 

dan setara kas, surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, piutang pendapatan, 

perlengkapan, persediaan barang dagang, dan beban dibayar di muka.  

Pеrbеdааn struktur aset pada pеrusаhааn mаnufаktur dаn perusahaan jаsа 

iаlаh pеrbаndingаn аntаrа аset lаncаr dеngаn аset tеtаp. Pеrusаhааn mаnufаktur 

cеndеrung mеmiliki аset tеtаp yаng tinggi dibanding pеrusаhааn jаsа. Bеrbеdа 

dеngаn pеrusаhааn yаng bеrgеrаk dibidаng jаsа sеpеrti pеrbаnkаn yang аkаn 

cеndеrung mеmiliki аset lаncаr yаng lеbih tinggi dibanding аset tеtаp kаrеnа 

produknyа bеrupа kаs, surаt-surаt bеrhаrgа dаn dеposito yаng mеnghаruskаn 

аdаnyа pеncаirаn dаnа yаng cеpаt. 

2.2.6 Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen merupakan kebijakan untuk membagikan laba sebagai 

dividen kepada para pemegang saham atau menahannya sbagai laba ditahan guna 

diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Kebijakan dividen suatu perusahaan 

sering di anggap sebagai sinyal bagi investor dalam menilai baik buruknya 
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perusahaan, hal ini dikarenakan kebijakan dividen dapat membawa pengaruh 

terhadap harga saham perusahaan.  

Dividen dapat di ukur dengan menggunakan dividend payout ratio yang 

merupakan perbandingan antara dividen per lembar saham dengan laba per lembar 

saham. Semakin tinggi dividend payout ratio berarti semakin menguntungkan 

bagi investor, tetapi bagi pihak manajemen hal tersebut akan mengurangi sumber 

modal internal perusahaan karena akan mengurangi laba di tahan, sehingga makin 

kecil dana yang tersedia untuk di tanamkan kembali di dalam  perusahaan yang  

berarti  akan menghambat pertumbuhan  perusahaan. Perusahaan yang melakukan 

kebijakan dividen yang stabil akan memberikan kesan kepada para investor bahwa 

perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang. 

2.2.7 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal 

Pertumbuhan  penjualan  merupakan  kenaikan  jumlah  penjualan  dari  

tahun  ke tahun atau dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan memiliki 

pengaruh terhadap struktur modal dikarenakan meningkatnya pertumbuhan 

penjualan mendorong manajemen untuk menggunakan atau menambah hutang. 

Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi akan 

membutuhkan penambahan aset, sehingga perusahaan yang memiliki tingkat 

pertumbuhan yang tinggi akan cenderung menggunakan hutang yang lebih 

banyak. Penambahan hutang ini dapat dipandang sebagai meningkatnya 

kepercayaan masyarakat, khususnya investor terhadap perusahaan. Meskipun 

konsekuensi dari penambahan hutang adalah peningkatan risiko bagi perusahaan, 

namun investor percaya bahwa manajemen akan mampu mengelola hutang 
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tersebut dengan baik, sehingga dampak dari penggunaan hutang tidak akan 

memberikan efek yang buruk bagi perusahaan.  

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan maka semakin besar dana 

yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Hal ini 

sesuai dengan pecking order theory yang menjelaskan apabila perusahaan 

membutuhkan dana eksternal untuk tambahan modal, maka perusahaan akan 

menerbitkan sekuritas yang paling aman dahulu seperti hutang, kemudian 

menerbitkan saham preferen dan saham biasa yang memiliki risiko lebih tinggi. 

Penelitian Ririt dan Suwardi (2017); Nurul dan Listyorini (2017); Anantia (2015) 

menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap struktur modal. 

2.2.8 Pengaruh Likuiditas Terhadap Struktur Modal 

Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Kemampuan tersebut merupakan kemampuan 

perusahaan dalam melanjutkan operasionalnya ketika perusahaan diwajibkan 

untuk melunasi kewajibannya yang akan mengurangi dana operasional perusahaan 

tersebut. Likuiditas memiliki pengaruh terhadap struktur modal dikarenakan 

tingkat likuiditas suatu perusahan mempengaruhi besar kecilnya stuktur modal 

pada perusahaan tersebut. Apabila suatu perusahaan memiliki tingkat likuiditas 

yang tinggi, maka perusahaan akan memberikan sinyal  bahwa aset lancar yang 

dimiliki perusahaan lebih besar dibandingkan hutang yang harus dipenuhi oleh 

perusahaan. Maka dengan adanya jumlah aset lancar yang besar, perusahaan 

mampu memenuhi kebutuhan investasi serta dapat membayar kewajibannya 

sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan, sehingga meningkatnya 
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likuiditas pada perusahaan akan menurunkan jumlah struktur modal perusahaan. 

Hal ini sejalan dengan Pecking order theory yang menyatakan bahwa tingkat 

hutang yang tinggi akan menambah risiko kerugian dalam suatu perusahaan 

apabila perusahaan tidak mampu melunasi kewajibannya. Perusahaan dengan 

likuiditas tinggi akan cenderung menggunakan dana internal perusahaan 

dibanding menggunakan dana eksternal karena sumber dana internal lebih aman 

untuk mencegah adanya likuidasi pada perusahaan. Penelitian Ririt dan Suwardi 

(2017); Luthfillah dan Kurnia (2017); Nurul dan Listyorini (2017); Anantia 

(2015); Maulia  dan Andayani (2015) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh 

terhadap struktur modal. 

2.2.9 Pengaruh Struktur Aset Terhadap Struktur Modal 

Struktur aset adalah kekayaan atau sumber-sumber ekonomi yang 

dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan akan memberikan manfaat dimasa yang 

akan datang. Perusahaan yang asetnya memadai untuk digunakan sebagai jaminan 

pinjaman akan cenderung menggunakan hutang lebih banyak. Perusahaan yang 

memiliki aset tetap dalam bentuk aset berwujud lebih mudah untuk melakukan 

pinjaman kepada pihak eksternal karena dapat dijadikan sebagai jaminan jika 

perusahaan mengalami kebangkrutan. Perusahaan yang memiliki jaminan aset 

yang lebih tinggi memungkinkan untuk memperoleh pinjaman berupa hutang 

dengan jaminan berupa aset tetap. Apabila struktur aset mengalami peningkatan 

maka struktur modal akan cenderung mengalami penurunan. Sebaliknya, jika 

semakin rendah struktur aset maka semakin tinggi struktur modal. Jika semakin 

tinggi struktur aset maka perusahaan tidak akan mengalami kekurangan dana 
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dalam memenuhi kebutuhan investasinya. Peningkatan jumlah struktur aset 

perusahaan akan memberikan pengaruh keputusan struktur modal perusahaan 

dalam penentuan sumber pendanaan. Hal ini sesuai dengan pecking order theory 

yang menjelaskan urutan penggunaan dana pertama kali yaitu pendanaan internal, 

jika dana internal tidak cukup maka perusahaan boleh menggunakan dana 

eksternal dengan alternatif utama berupa hutang. Penelitian Ririt dan Suwardi 

(2017); Luthfillah dan Kurnia (2017); Nurul dan Listyorini (2017); Amirul, dkk 

(2017); Maulia dan Andayani (2015) menunjukkan bahwa struktur aset 

berpengaruh terhadap struktur modal. 

2.2.10 Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Struktur Modal 

Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan apakah laba yang 

diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen 

atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk pembiayaan investasi di masa 

mendatang. Perusahaan yang membagikan dividen, memberikan sinyal pada pasar 

bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek kedepan yang cerah. Sehingga untuk 

menjaga kepercayaan para pemegang saham tersebut, perusahaan mengambil 

kebijakan untuk membagikan dividen secara konsisten. Kondisi ini membuat 

perusahaan memerlukan kebutuhan dana yang besar, namun perusahaan lebih 

memilih menggunakan dana internal yang berasal dari laba ditahan untuk 

pembayaran dividen dibandingkan menggunakan dana pinjaman atau hutang yang 

dapat meningkatkan risiko kebangkrutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

semakin besar proporsi dividen yang dibagikan, maka proporsi hutang jangka 

panjang pada struktur modal perusahaan akan berkurang. Pembagian dividen 
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dalam jumlah yang besar akan menarik perhatian investor untuk berinvestasi pada 

perusahaan karena dividen merupakan salah satu return yang diharapkan oleh 

investor dari kegiatan investasi. Sumber dana yang diberikan oleh investor akan 

menambah ekuitas dalam perusahaan sehingga dapat mengurangi proporsi hutang 

jangka panjang terhadap modal sendiri. Sehingga semakin tinggi kebijakan 

dividen perusahaan maka semakin rendah komposisi hutang jangka panjang 

terhadap modal perusahaan.  Hal ini sesuai dengan pecking order theory, dimana 

perusahaan lebih menyukai pembiayaan dengan sekuritas paling aman yaitu laba 

ditahan, kemudian baru penggunaan dana ekstenal berupa hutang dan penjualan 

saham. Penelitian Amirul Akbar, dkk (2017) dan Anantia (2015) menyatakan 

bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap struktur modal. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Menurut penjelasan yang telah dipaparkan diatas tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi struktur modal maka terbentuk kerangka pemikiran yang 

digunakan dalam penelitian ini yang dilandasi oleh penelitian terdahulu. Kerangka 

pemikiran tersebut sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori, maka 

hipotesis dari penelitian ini adalah: 

H1 : Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap  struktur modal pada 

perusahaan properti dan real estate. 

H2 : Likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan properti 

dan real estate. 

H3 : Struktur aset berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan 

properti dan real estate. 

H4 : Kebijakan dividen berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan 

properti dan real estate. 

 


