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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan 

memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam 

objek yang akan diteliti. 

 

2.1.1 Thi Hong Van Hoang et al. (2018) 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

faktor-faktor yang berhubungan dengan perusahaan (ukuran, aset berwujud, aset 

tak berwujud, pertumbuhan, dan profitabilitas) dan struktur modal usaha mikro 

Perancis. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah ukuran, aset 

berwujud, aset tak berwujud, pertumbuhan dan profitabilitas. Sebuah panel dari 

4945 perusahaan dipelajari secara komparatif selama dua periode: sebelum (2003-

2007) dan selama (2008-2013) krisis global. Teknik analisis data menggunakan 

regresi data panel dilakukan pada dua sub period (2003-2007 dan 2008-2013). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Thi Hong Van Hoang (2017) menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan, aset berwujud, aset tidak berwujud, dan pertumbuhan 

berkorelasi positif terhadap struktur modal, sedangkan profitabilitas berkorelasi 

negatif terhadap struktur modal. 
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Persamaan dalam penelitian ini :  

1. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen ukuran 

perusahaan dan profitabilitas yang menjelaskan pengaruh terhadap struktur 

modal. 

2. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis 

untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel 

dependen/terikat. 

Perbedaan dalam penelitian ini :  

1. Fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah pada 

struktur modal usaha mikro di Perancis, sedangkan peneliti sekarang fokus 

penelitianya pada perusahaan LQ45.  

2. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 2003-

2013, sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode dari tahun 2013-

2017. 

 

2.1.2 Angrita Denziana et al. (2017) 

Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis hubungan antara 

profitabilitas, struktur aset, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal 

perusahaan real estate dan property yang terdaftar di BEI selama 2015. Populasi 

dari penelitian ini adalah perusahaan real estate dan property pada tahun 2015. 

Data dianalisis menggunakan metode SEM berdasarkan Partial Least Square 
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(PLS). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Angrita Denziana (2017) menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal, sedangkan 

struktur aset dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal.  

Persamaan dalam penelitian ini : 

1. Kesamaan variabel oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu 

menggunakan variabel dependen struktur modal. 

2. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis 

untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel 

dependen/terikat. 

Perbedaan dalam penelitian ini : 

1. Fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah pada 

perusahaan real estate dan property, sedangkan peneliti sekarang fokus 

penelitianya pada perusahaan LQ45.  

2. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 2005, 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode dari tahun 2013-2017. 

3. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu menggunakan metode SEM 

berdasarkan Partial Least Square  (PLS), sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. 

 

2.1.3 Safitri Ana Marfuah Dan Siti Nurlaela (2017) 

 Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara ukuran 

perusahaan, pertumbuhan aset, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap 
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struktur modal (debt equity ratio) pada suatu perusahaan untuk go public yaitu di 

sektor-sektor yang terdaftar Bursa Efek Kosmetik dan Rumah Tangga Indonesia 

(BEI). Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, 

pertumbuhan aset, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan struktur modal. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 6 perusahaan dengan laporan 

keuangan antara 2010 hingga 2015. Metode pengambilan sampel dalam penelitian 

ini adalah purposive sampling dengan kriteria sesuai dengan tujuan penelitian. 

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

yang terdiri dari uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan menguji 

hipotesis bahwa uji parsial simultan. Hasil penelitian mengatakan bahwa ukuran 

perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, 

pertumbuhan aset tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, 

sedangkan pertumbuhan penjualan tidak mempunyai pengaruh terhadap struktur 

modal perusahaan. 

Persamaan dalam penelitian ini :   

1. Kesamaan variabel digunakan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang 

yaitu menggunakan variabel independen profitabilitas dan ukuran 

perusahaan yang menjelaskan pengaruh terhadap struktur modal. 

2. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan data sekunder dari 

laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan di bursa saham.  

3. Kesamaan lainnya juga dapat dilihat yaitu sama-sama menggunakan 

teknik analisis linear berganda. 
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Perbedaan dalam penelitian ini :  

1. Sektor penelitian terdahulu yaitu sampel penenlitiannya diambil dari 

perusahaan sektor kosmetika dan rumah tangga, sedangkan peneliti 

sekarang sampel penelitiannya diambil dari perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 2010-

2015, sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode dari tahun 2013-

2017. 

 

2.1.4 Ni Made Noviana Chintya Devi et al. (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur 

aktiva, profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, dan kepemilikan manajerial 

terhadap struktur modal. Sampel penelitian berjumlah 39 perusahaan manufaktur, 

yang ditentukan dengan metode purposive sampling. Jenis data yang digunakan 

adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur periode 

2013-2015. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda 

dengan bantuan program SPSS versi 20.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

struktur aktiva, profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, dan kepemilikan 

manajerial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

 

Persamaan dalam penelitian ini :  

1. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen yaitu 
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profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan serta menggunakan 

variabel dependen struktur modal. 

2. Kesamaan teknik analisis data peneliti terdahulu dan peneliti sekarang 

yaitu menggunakan analisis linear berganda. 

3. Kesamaan lainnya juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu menggunakan data sekunder dari laporan keuangan 

perusahaan yang terdaftar di BEI.  

Perbedaan dalam penelitian ini :  

1. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 2013-

2015, sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode dari tahun 2013-

2017. 

2. Variabel independen penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu ada 

lima variabel independen, sedangan peneliti sekarang menggunakan empat 

variabel independen. 

 

2.1.5 Nurul Anggun Farisa et al. (2017) 

Penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan 

penjualan, struktur aktiva dan kebijakan dividen terhadap struktur modal. 

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan unit 

analisis perusahaan manufaktur. Metode pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling dengan periode penelitian tahun 2012 sampai dengan 2014. 

Hubungan pengaruh antar variabel dijelaskan dengan menggunakan metode 

analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa likuiditas 
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dan struktur aset berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal, 

pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. 

Sedangkan profitabilitas dan kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap struktur modal. 

Persamaan dalam penelitian ini :  

1. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen yaitu 

profitabilitas, likuiditas dan struktur aset serta menggunakan variabel 

dependen struktur modal. 

2. Kesamaan sektor perusahaan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu 

menggunakan perusahaan manufaktur. 

3. Kesamaan teknik analisis data peneliti terdahulu dan peneliti sekarang 

yaitu menggunakan analisis linear berganda. 

4. Kesamaan pengujian peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu 

menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

5. Kesamaan lainnya juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu menggunakan data sekunder dari laporan keuangan 

perusahaan yang terdaftar di BEI. 

Perbedaan dalam penelitian ini :  

1. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 2012-

2014, sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode dari tahun 2013-

2017. 
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2. Variabel independen penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu ada 

lima variabel independen, sedangan peneliti sekarang menggunakan empat 

variabel independen. 

 

2.1.6 Murni Dahlena Nst (2017) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh 

antara likuiditas, risiko bisnis, dan profitabilitas terhadap struktur modal 

perusahaan manufaktur pada sektor Textile dan Garment yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2010 sampai dengan 2014. Sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 15 perusahaan dalam sektor Textile dan Garment 

yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2010 – 2014, hasilnya 

terdapat sebanyak 75 observasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

diperoleh dari website www.idx.co.id .Untuk menguji hipotesis-hipotesis dan 

penelitian ini digunakan statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, regresi linear 

berganda, dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

likuiditas dan risiko bisnis tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan 

textile dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan 

profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan textile dan 

garment. 

Persamaan dalam penelitian ini : 

1. Kesamaan variabel peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu 

menggunakan variabel independen likuiditas dan profitabilitas yang 

menjelaskan pengaruh terhadap struktur modal. 



20 
 

 

2. Kesamaan teknik analisis data peneliti terdahulu dan peneliti sekarang 

yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda. 

3. Kesamaan pengujian peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu 

menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

4. Kesamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu menggunakan 

data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI. 

Perbedaan dalam penelitian ini : 

1. Fokus penelitian oleh peneliti terdahulu pada perusahaan textile dan 

garment, sedangkan peneliti sekarang fokus penelitianya pada perusahaan 

LQ45.  

2. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 2010-

2014, sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode dari tahun 2013-

2017. 

3. Variabel independen penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu ada 

tiga variabel independen, sedangan peneliti sekarang menggunakan empat 

variabel independen. 

 

2.1.7 Kiki Eka Selfiana (2016) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji growth opportunity, 

profitabilitas, dan struktur aset yang berpengaruh terhadap struktur modal, dengan 

mengambil populasi penelitian yaitu perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI 

tahun 2011-2014. Sampel penelitian dipilih menggunakan terknik purposive 



21 
 

 

sampling, dengan diperoleh 9 perusahaan (36 firm year) yang memenuhi kriteria. 

Teknik analisis data menggunakan regresi berganda dan hipotesis dengan 

menggunakan program SPSS versi 21. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kiki 

Eka Selfiana (2016) adalah growth opportunity, struktur aset berpegaruh positif 

terhadap struktur modal, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal dengan menunjukkan hubungan yang negatif. 

Persamaan dalam penelitian ini : 

1. Kesamaan variabel peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu 

menggunakan variabel independen profitabilitas yang menjelaskan 

pengaruh terhadap struktur modal 

2. Kesamaan teknik analisis data peneliti terdahulu dan peneliti sekarang 

yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda. 

3. Kesamaan pengujian peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu 

menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

4. Kesamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu menggunakan 

data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI. 

Perbedaan dalam penelitian ini : 

1. Fokus penelitian oleh peneliti terdahulu pada perusahaan otomotif, 

sedangkan peneliti sekarang fokus penelitianya pada perusahaan LQ45.  

2. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 2011-

2014, sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode dari tahun 2013-

2017. 



22 
 

 

3. Variabel independen penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu ada 

tiga variabel independen, sedangan peneliti sekarang menggunakan empat 

variabel independen. 

 

2.1.8 Ni Made Novione Purnama Dewi Suweta et al.  (2016) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris pengaruh 

pertumbuhan penjualan, struktur aset, dan pertumbuhan aset terhadap struktur 

modal (DER). Penelitian ini dilakukan pada Restaurant Pawitra Sari di Ubud 

periode 2011-2014. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

pertumbuhan penjualan, struktur aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

struktur modal, sedangkan pertumbuhan aset berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap struktur modal. 

Persamaan dalam penelitian ini :  

1. Kesamaan teknik analisis data peneliti terdahulu dan peneliti sekarang 

yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda. 

2. Kesamaan lainnya juga dapat dilihat yaitu menggunakan data sekunder 

dari laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan di bursa saham. 

Perbedaan dalam penelitian ini :  

1. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 2011-

2014, sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode dari tahun 2013-

2017. 
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2. Fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah pada 

Restaurant Pawitra Sari di Ubud, sedangkan peneliti sekarang fokus 

penelitianya pada perusahaan LQ45.  

 

2.1.9 Yayuk Susanti dan Sasi Agustin (2016) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel 

pertumbuhan aset, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan 

terhadap struktur modal perusahaan foods and beverages di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2010-2013. Sampel penelitian terdiri dari 6 perusahaan foods and 

beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dipilih secara purpsive 

sampling. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pertumbuhan aset, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap struktur modal, sedangkan pertumbuhan penjualan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. 

Persamaan dalam penelitian ini : 

1. Kesamaan variabel peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu 

menggunakan variabel independen profitabilitas dan ukuran perusahaan 

yang menjelaskan pengaruh terhadap struktur modal. 

2. Kesamaan pengujian peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu 

menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 
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Perbedaan dalam penelitian ini : 

1. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 2010-

2013, sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode dari tahun 2013-

2017. 

2. Data sekunder yang diperoleh peneliti terdahulu dari Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD), sedangkan penelitian sekarang data sekunder 

diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan di bursa 

saham.  

3. Sampel penelitian peneliti terdahulu diambil dari perusahaan foods and 

beverages sedangkan peneliti sekarang sampel penelitiannya diambil dari 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

2.1.10 Michael Angelo Cortez et al. (2013) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

variabel dependen struktur modal dengan variabel independen tangibility, 

profitabilitas, non-debt tax shield, ukuran perusahaan, pertumbuhan pada aset 

tetap dan pertumbuhan pada total aset. Sampel data dari Database Compustat 

Industri Bisnis. Studi mencakup sampel 21 Perusahaan manufaktur Jepang yang 

dipilih dari kompilasi dari 34 perusahaan manufaktur papan atas Jepang yang 

terdaftar di Bursa Saham Tokyo. Teknik analisis data menggunakan korelasi 

model koefisien data panel regresi. Hasil penelitian membuktikan bahwa struktur 

aktiva, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif 
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terhadap struktur modal, sedangkan profitabilitas dan Non-Debt Tax Shield 

berpengaruh negatif terhadap struktur modal.  

Persamaan dalam penelitian ini :  

1. Kesamaan variabel peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu 

menggunakan variabel independen yaitu ukuran perusahaan dan 

profitabilitas yang memiliki pengaruh terhadap struktur modal.  

2. Kesamaan pengujian peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu 

menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Perbedaan dalam penelitian ini :  

1. Sampel penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar dibursa saham Tokyo, sedangkan 

peneliti sekarang yaitu pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI. 

2. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu ada enam 

variabel independen, sedangkan peneliti sekarang menggunakan empat 

variabel independen. 
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Tabel 2.1 

MATRIKS PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

S = Berpengaruh 

TS = Tidak Berpengaruh 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pecking Order Theory 

 Teori yang dapat membantu untuk memprediksi bagaimana para manajer 

akan mendanai anggaran perusahaan dikenal dengan pecking order theory. Teori 

ini dikenalkan oleh Gordon Donaldson. Teori ini menyatakan bahwa ada semacam 

tata urutan (pecking order) bagi perusahaan dalam menggunakan modal, serta 

teori ini juga menjelaskan bahwa perusahaan lebih mengutamakan pendanaan 

ekuitas internal yaitu dengan menggunakan laba yang ditahan daripada pendanaan 

ekuitas eksternal yaitu menerbitkan saham baru. Pecking order theory dikutip oleh 

(Nurul Farisa & Anggun, 2017)  menjelaskan bahwa : 

Profitabilitas
Struktur 

Aset

Ukuran 

Perusahaan
Likuiditas

Pertumbuhan 

Aktiva

Kepemilikan 

Manajerial

1.
Thi Hong Van Hoang, Calin Gurau, Amine 

Lahiani, Thuy-Luu Seran
2018 S- - S+ - S+

-

2. Angrita Denziana dan Eilien Delicia Yunggo 2017 S- S+ S+ - - -

3. Safitri Ana Marfuah Dan Siti Nurlaela 2017 S - S - TS -

4. Ni Made Noviana Chintya Devi et al. 2017 S- TS+ TS+ S- TS+ TS+

5.
Nurul Anggun Farisa dan Listyorini Wahyu 

Widati
2017 S- S+ - S- -

-

6. Murni Dahlena Nst 2017 - - - TS - -

7. Kiki Eka Selfiana 2016 TS S+ - - - -

8. Ni Made Novione Purnama Dewi Suweta et al. 2016 - S+ - - - -

9. Yayuk Susanti dan Sasi Agustin 2015 TS - S+ - S+ -

10. Michael Angelo Cortez et al. 2013 S- S+ S+ - - -

NO NAMA PENELITI TAHUN

VARIABEL INDEPENDEN (X)
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1) Perusahaan menyukai internal financing (pendanaan dari hasil operasi 

perusahaan). 

2) Perusahaan mencoba menyesuaikan rasio pembagian dividen yang 

ditargetkan dengan berusaha menghindari perubahan pembayaran dividen 

secara drastis. 

3) Kebijakan dividen yang relatif segan untuk diubah, disertai dengan 

fluktuasi profitabilitas dan kesempatan investasi yang tidak bisa diduga, 

mengakibatkan bahwa dana hasil operasi kadang-kadang melebihi 

kebutuhan dana untuk investasi, meskipun pada kesempatan yang lain 

mungkin kurang. Apabila dana hasil operasi kurang dari kebutuhan 

investasi, maka perusahaan akan mengurangi saldo kas atau menjual 

sekuritas yang dimiliki. 

4) Apabila pendanaan dari luar (external financing) diperlukan, maka 

perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang berkarakteristik opsi (seperti 

obligasi konversi), apabila masih belum mencukupi, saham baru 

diterbitkan. 

 Pecking order theory menjelaskan apabila suatu perusahaan meminjam 

dana dengan jumlah yang sedikit artinya perusahaan tersebut memiliki profit yang 

tinggi, hal tersebut tidak mencerminkan tingkat utang yang rendah dalam 

perusahaan. Namun, dapat mencerminkan bahwa perusahaan hanya memerlukan 

utang yang sedikit. Perusahaan yang memiliki profit yang rendah cenderung 

mempunyai utang yang besar sehingga lebih menyukai sumber pendanaan dari 

eksternal.  
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Pecking order theory merupakan kesempatan perusahaan untuk 

berkembang yang akan berpengaruh terhadap struktur modal, ketika perusahaan 

berkembang sangat membutuhkan modal yang besar dan memiliki kesempatan 

untuk meminjam lebih banyak. Tingkat utang yang tinggi juga akan menambah 

risiko kerugian dalam suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut tidak sanggup 

melunasi kewajibannya. Sehingga perusahaan lebih menggunakan sumber dana 

internal daripada harus menggunakan sumber dana eksternal, karena sumber dana 

internal lebih aman untuk mencegah adanya likuidasi pada perusahaan. 

 Kesimpulan dari pecking order theory dalam hal pendanaan yaitu struktur 

modal bahwa perusahaan lebih menyukai pendanaan internal daripada eksternal. 

Apabila pendanaan internal tidak mencukupi maka perusahaan menggunakan laba 

ditahan, kemudian utang dan yang terakhir menggunakan saham. Alasan mengapa 

perusahaan lebih menggunakan pendanaan internal agar perusahaan dapat 

meminimalkan biaya dan masalah yang muncul dari kontrak pendanaan eksternal 

pada utang jangka panjang atau pengembalian investasi yang diinginkan oleh 

pemegang saham akibat penerbitan saham baru. Dalam teori ini, selaras dengan 

struktur modal perusahaan yang cenderung lebih menyukai modal sendiri yang 

berasal dari perusahaan daripada modal utang yang berasal dari luar perusahaan 

dan memilih penggunaan sumber pendanaan yang memiliki resiko rendah terlebih 

dahulu. Tetapi jika perusahaan memerlukan pendanaan eksternal (utang), maka 

penerbitan utang memiliki dampak yang kecil pada harga saham. 

 Hubungan pecking order theory dengan penelitian menyatakan bahwa 

perusahaan lebih memprioritaskan komposisi struktur modal perusahaan dari dana 
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internal. Perusahaan sangat menguntungkan dengan mempunyai sumber dana 

internal yang relatif besar terdiri dari laba ditahan dan modal sendiri sehingga 

perusahaan memang tidak membutuhkan dana dari pihak eksternal. 

 

2.2.2 Struktur Modal 
 

 Struktur modal adalah struktur yang mengarah pada pendanaan perusahaan 

yang menggunakan utang jangka panjang, saham preferen ataupun modal 

pemegang saham yang pada hakikatnya merupakan kombinasi utang dan ekuitas 

dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaaan. Horne dan Wachowicz 

(2013:161) menyatakan bahwa struktur modal merupakan proporsi dari 

pembiayaan jangka panjang yang permanen dari perusahaan yang diwakili oleh 

hutang, saham preferen, ekuitas, dan saham biasa. Struktur modal yang optimal 

adalah struktur modal perusahaan yang akan memaksimalkan harga sahamnya 

(Brigham & Houston, 2011: 155).  

 Menurut Riyanto (2013) menyatakan bahwa struktur modal suatu 

perusahaan secara umum dikelompokkan menjadi dua komponen yaitu sumber 

dana internal dan sumber dana eksternal. Sumber dana internal merupakan dana 

yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dalam perusahaan yaitu berupa laba yang 

ditahan. Sumber dana eksternal merupakan dana yang berasal dari para kreditur 

merupakan hutang jangka panjang bagi perusahaan yang bersangkutan, dan modal 

ini akan menjadi modal pinjaman. 

 Tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan dan 

mengkombinasi sumber dana permanen, sehingga mampu memaksimumkan harga 
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saham perusahaan. Penentuan struktur modal bagi perusahaan merupakan salah 

satu bentuk keputusan keuangan yang penting, karena keputusan ini dapat 

berpengaruh terhadap pencapaian tujuan manajemen keuangan perusahaan. 

Tujuan ini dilihat sebagai penggunaan sumber dana yang akan meminimumkan 

biaya modal dan dapat memaksimalkan harga saham. Struktur modal dapat 

dikatakan optimal ketika sebuah perusahaan dapat mengkombinasikan hutang dan 

ekuitas secara ideal, yaitu keseimbangan antara nilai perusahaan dan biaya 

struktur modalnya (Ricardo, 2015), untuk mencapai tujuan maka perusahaan 

dalam memaksimalkan kekayaan pemilik, manajer keuangan harus dapat menilai 

struktur modal perusahaan dan memahami hubungannya dengan risiko 

hasil/pengembalian nilai. Dari pencapaian tujuan tersebut perusahaan akan 

mendapatkan laba terus menerus dan dari tahun ke tahun. Perusahaan juga 

memahami risiko likuidasi karena utang yang berlebihan. Penentuan proporsi 

utang dan modal dalam penggunaannya secara efiesien dan efektif dapat 

meminimumkan biaya modal dan dapat memaksimalkan harga saham sehingga 

dapat dikatakan sebagai struktur modal yang optimal. 

 Struktur modal merupakan masalah yang dianggap penting bagi setiap 

perusahaan, karena baik buruknya struktur modal perusahaan akan berdampak 

langsung terhadap posisi finansialnya. Kesimpulannya suatu perusahaan yang 

mempunyai struktur modal yang baik akan menarik investor untuk menanam 

modal, tetapi jika suatu perusahaan mempunyai struktur modal yang tidak baik, 

dimana mempunyai utang yang sangat besar maka perusahaan tersebut 

mempunyai beban yang berat dan terancam akan dilikuidasi sehingga para 
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investor tidak menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut. Terdapat dua jenis 

modal, yaitu: 

1. Modal Asing/ Hutang   

Modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara 

dioperasikan dalam perusahaan, modal tersebut merupakan hutang yang pada 

saatnya harus dibayar kembali (Najmudin, 2011: 218). Dilihat dari jangka 

penggunaan, sumber dana yang digunakan perusahaan berasal dari : 

a. Hutang Jangka Pendek  

 Hutang jangka pendek merupakan kewajiban keuangan perusahaan yang 

harus dilunasi dalam jangka waktu pendek (satu tahun) dengan menggunakan aset 

lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Jenis-jenis hutang jangka pendek yaitu 

(Munawir, 2014: 18-19) : hutang dagang, hutang wesel, biaya yang masih harus 

dibayar, hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, dan penghasilan yang 

diterima dimuka. 

b. Hutang Jangka Panjang 

 Hutang jangka panjang adalah hutang yang jangka waktunya umumnya 

lebih dari sepuluh tahun. Hutang jangka panjang digunkan sebagai perluasan dari 

perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan kegiatan operasional 

perusahaan meliputi jumlah yang besar. Jenis dari hutang jangka panjang yaitu 

(Bambang, 2010: 238-239): hutang hipotik dan obligasi. 

2. Modal Sendiri 

Modal jangka panjang yang diperoleh dari pemilik perusahaan atau 

pemegang saham. Modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari pemilik 
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perusahaan yang tertanam dalam perusahaan dengan waktu yang tidak ditentukan 

lamanya (Riyanto, 2013: 240).  

Modal sendiri didapat dari luar perusahaan maupun dari dalam 

perusahaan. Sumber modal dari dalam perusahaan terdapat dari laba yang ditahan 

atau laba ditahan, sedangkan sumber modal dari luar perusahaan berbentuk saham 

biasa dan saham preferen. Komponen modal sendiri: 

a. Modal saham 

Menurut (Riyanto, 2013: 240) bahwa saham merupakan tanda bukti 

pengambilan bagian yang diterima dari hasil penjualan saham, karena setiap 

waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya. Jenis dari modal saham yaitu 

saham biasa dan saham preferen. 

1. Saham Biasa  

Saham biasa adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan dimana pemilik akan 

menerima hak untuk mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut. Pemilik juga 

akan menanggung risiko dari kerugian yang dialami perusahaan. 

2. Saham Preferen 

Saham preferen adalah bentuk saham yang memiliki hak atau klaim diatas 

saham biasa namun dibawah obligasi. Saham ini memiliki keistimewaan berkaitan 

dengan hak atas pendapatan jika perusahaan dilikuidasi. 

b. Cadangan 

Cadangan merupakan cadangan yang dibentuk dari keuntungan 

perusahaan yang diperoleh selama beberapa waktu yang lampau atau dari waktu 

yang berjalan (Riyanto, 2013: 242). Cadangan yang termasuk dalam modal sendiri 
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yaitu cadangan ekspansi, modal kerja, selisih kurs dan untuk hal-hal atau kejadian 

yang tidak pernah terduga sebelumnya. 

c. Laba ditahan 

Laba ditahan ini merupakan keuntungan perusahaan yang belum dibagikan  

dan masih disimpan sampai waktu tertentu (Kasmir, 2014: 81) Laba ditahan ini 

akan diakumulasi dan dilaporkan pada ekuitas pemilik dalam neraca keuangan. 

Laba ditahan dihasilkan dari kegiatan operasi dan digunakan untuk melakukan 

investasi kembali dalam perusahaan atau digunakan untuk melunasi utang. 

Penelitian ini akan mengukur mengenai komposisi dalam struktur modal 

yang dapat membantu perusahaan dalam mengatur keseimbangan finansial 

perusahaan serta penggunaan dana baik dari pendanaan internal maupun dari 

pendanaan eksternal perusahaan. Struktur modal perusahaan digambarkan dalam 

rasio leverage (rasio utang). Rasio leverage digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh aset perusahaan dibiayai dengan hutang ataupun dibiayai oleh pihak luar atau 

eksternal (Sofyan, 2015: 306). Rasio Leverage diantaranya : 

1. Debt to Equity Ratio 

 Rasio ini fokus perhatian kreditur jangka panjang terutama ditujukan pada 

prospek laba dan perkiraan arus kas, serta memberikan gambaran mengenai 

struktur modal yang dimiliki perusahaan sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak 

tertagihnya suatu utang. Rumus untuk menghitungnya adalah sebagai berikut 

(Dwi Prastowo, 2011 : 89):  

 

 

Total Liabilitas

Total Ekuitas
Debt to Equity Ratio  =
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2. Time Interest Earned 

 Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan operasi perusahaan 

dalam memberikan proteksi kepada kreditor jangka panjang, khususnya dalam 

membayar bunga. Rumus untuk menghitungnya adalah sebagai berikut (Dwi 

Prastowo, 2011: 90): 

 

 

3. Debt to Assets Ratio 

 Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar bagian aset 

perusahaan dibiayai oleh hutang. Rumusnya sebagai berikut (Kasmir, 2014: 156):   

 

 

4. Long Term Debt to Equity Ratio 

 Rasio ini digunakan untuk mengukur bagian dari modal sendiri yang 

dijadikan jaminan untuk hutang jangka panjang. Rumusnya sebagai berikut 

(Kasmir, 2014: 159): 

 

 

2.2.3 Profitabilitas 

Kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan, 

total aset maupun modal sendiri (Sartono, 2010: 122). Sedangkan menurut Kasmir 

(2014: 196) rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan yang memberikan ukuran tingkat efektivitas 

Liabilitas Jangka Panjang

Ekuitas
LTD Equity Ratio =

Laba sebelum bunga dan pajak (EBIT)

Biaya Bunga
Time Interest Earned  =

Jumlah Liabilitas 

Jumlah Aset
Debt to Assets Ratio  =
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manajemen suatu perusahaan yaitu laba yang dihasilkan dari penjualan dan 

investasi. Dengan demikian investor jangka panjang akan memperhatikan analisis 

profitabilitas, misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang akan 

diterimanya dalam bentuk deviden.  

 Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang memengaruhi struktur 

modal dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari berbagai 

aktivitas perusahaan melalui sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan 

perusahaan selama periode tertentu. Perusahaan dengan tingkat pengembalian 

yang tinggi atas investasi menggunakan hutang relatif kecil (Brigham & Houston, 

2011).  

 Tujuan rasio profitabilitas menurut Kasmir (2014: 197-198). Tujuan 

penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan 

yaitu : 

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaaan dalam 

satu periode tertentu. 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

Menurut Kasmir (2014: 197-198), Manfaat yang diperoleh dari 

penggunaan rasio profitabilitas adalah : 

1. Untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu periode. 

2. Untuk mengetahui posisi laba tahun sebelumnya dan tahun sekarang. 
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3. Untuk mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

Rasio profitabilitas pada penelitian ini diukur dengan ROA (Return On 

Asset). ROA digunakan untuk mengukur tingkat kembalian investasi yang telah 

dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aset) yang 

dimilikinya. Pengukuran rasio profitabilitas yang biasa dipergunakan untuk 

menganalisis adalah sebagai berikut : 

1. Net Profit Margin 

Rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan netto atau laba bersih 

per rupiah penjualan. Semakin besar angka yang dihasilkan, menunjukkan kinerja 

yang semakin baik. Rumusnya sebagai berikut (Kasmir, 2014: 200): 

 

 

2. Return On Equity (ROE) 

Rasio yang digunakan untuk menghasilkan laba yang akan bermanfaat 

bagi para pemegang saham serta mengukur tingkat pengembalian atas investaasi 

pemegang saham biasa. Rumusnya sebagai berikut (Brigham & Houston, 2011: 

149): 

 

3. Return On Asset (ROA) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kembalian investasi yang 

telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aset) yang 

dimilikinya. Rumusnya sebagai berikut (Kasmir, 2014:202): 

 

Laba Bersih Setelah Pajak (EAT)

Penjualan
Net Profit Margin =

Laba Bersih

Ekuitas Biasa
Return on Equity = 

Laba Bersih Setelah Pajak

Total Aset
Return On Asset  = x 100%
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2.2.4 Struktur Aset 

Merupakan perbandingan antara aset tetap dengan total aset yang dimiliki 

perusahaan yang dapat menentukan besarnya alokasi dana untuk masing-masing 

komponen aset. Semakin tinggi struktur aset perusahaan menunjukkan semakin 

tinggi kemampuan perusahaan mendapatkan jaminan hutang jangka panjang 

(Brigham & Houston, 2014: 188). Perusahaan dengan struktur aset tinggi 

cenderung memilih menggunakan dana dari pihak luar atau hutang untuk 

mendanai kebutuhan modalnya. 

Struktur aset biasanya akan menentukan struktur hutang 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. 

Struktur aset merupakan pertimbangan baik bagi struktur modal. Variabel 

ini sangat penting untuk dipertimbangkan dalam keputusan berutang. Struktur aset 

merupakan komponen aset perusahaan yang baik sebagai jaminan utang. Sehingga 

dalam variabel ini menimbulkan proksi dengan membandingan antara aset tetap 

dan total aset yang dapat diukur dengan fixed asset to total asset (FATA). 

Pemilihan FATA didasarkan pada penelitian terdahulu yang menggunakan rumus 

tersebut (Ni Made Noviana Chintya Devi, 2017): 

    

 

 

 

Total Aset Tetap

Total Aset 
x 100%FATA =
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2.2.5 Likuiditas 

Likuiditas merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimilikinya pada saat jatuh 

tempo. Semakin besar rasio likuiditas suatu perusahaan maka semakin besar 

kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban dan begitu juga sebaliknya. 

Perusahaan yang mempunyai likuiditas yang tinggi cenderung tidak menggunakan 

pembiayaan dari hutang. Hal ini di sebabkan perusahaan dengan tingkat likuiditas 

tinggi mempunyai dana internal yang besar, sehingga perusahaan tersebut akan 

lebih menggunakan dana internal terlebih dahulu untuk membiayai investasinya 

sebelum menggunakan pembiayaan eksternal menggunakan hutang (Ni Made 

Noviana Chintya Devi, 2017).  

Tingkat likuiditas mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap sebuah 

perusahaan sehingga mempengaruhi besaran dana ekstern atau hutang yang dapat 

diperoleh perusahaan. Besaran dana yang diperoleh dari dana ekstern 

mempengaruhi besarnya rasio struktur modal (Habibah dan Andayani, 2015) 

 Terdapat beberapa macam pengukuran terhadap variabel likuiditas, 

seperti: ratio modal kerja, current rasio (CR), quick ratio/acid-test, Perputaran 

Piutang (account receivable turnover), dan perputaran persediaan (inventory 

turnover): 

1. Modal Kerja 

Rasio yang digunakan untuk mengukur selisih antara total aset lancar dan 

utang lancar. Rumusnya sebagai berikut (Dwi Prastowo, 2011: 83): 

 Modal kerja = Total Aset Lancar - Total Utang Lancar
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2. Current Ratio (CR) 

Current ratio sangat berguna untuk mengukur likuiditas perusahaan, akan 

tetapi dapat menjebak. Hal ini dikarenakan current ratio yang tinggi dapat 

disebabkan adanya piutang yang tidak tertagih atau persediaan yang tidak terjual, 

yang tentu saja tidak dapat dipakai untuk membayar utang. Rumusnya sebagai 

berikut (Fahmi, 2014:69) 

 

 

3. Acid-Test Ratio 

Rasio yang digunakan  untuk mengukur seberapa baik perusahaan dapat 

memenuhi kewajibannya, tanpa harus melikuidasi atau terlalu bergantung pada 

persediaan. Rumusnya sebagai berikut (Dwi Prastowo, 2011 : 85):  

 

 

4. Perputaran Piutang (Account Receivable Turnover) 

Rasio yang biasanya digunakan dalam hubungannya dengan analisis 

terhadap modal kerja, karena memberikan ukuran kasar tentang seberapa cepat 

piutang perusahaan berputar menjadi kas. Rumusnya sebagai berikut (Dwi 

Prastowo, 2011: 86):  

 

 

 

 

Aset Lancar

Utang Lancar
Current Ratio  (CR) = 

Aset Lancar - Persediaan - Persekot Biaya

Utang Lancar
Quick Ratio (QR) = 

Penjualan (Kredit)

Rata-rata Piutang 
Perputaran Piutang =

Jumlah Hari per tahun

Perputaran Piutang
Jumlah Hari Piutang =
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5. Perputaran persediaan (Inventory Turnover) 

Rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali persediaan perusahaan 

telah dijual selama periode tertentu, misal selama tahun tertentu. Rumusnya 

sebagai berikut (Dwi Prastowo, 2011: 87) : 

 

    

 

 

2.2.6 Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan adalah ukuran atau besarnya aset yaang dimiliki 

perusahaan yang merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan perusahaan 

dalam menentukan berapa besar kebijakan atau keputusan pendanaan (struktur 

modal) dalam memenuhi ukuran atau besarnya aset perusahaan. Semakin besar 

ukuran perusahaan, maka kecenderungan menggunakan modal asing juga semakin 

besar dan akan semakin besar pula kemungkinan untuk mendapatkan modal 

pinjaman dari kreditur untuk memenuhi struktur modal perusahaan yang 

ditargetkan (Ni Made Noviana Chintya Devi, 2017).  

Menurut Wahidahwati (2002) bahwa perusahaan besar dapat mengakses 

pasar modal. Karena kemudahan dalam mengakses pasar modal tersebut berarti 

perusahaan memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk mendapatkan dana untuk 

operasional perusahaan. Perusahaan menunjukkan beberapa aset yang dimiliki 

perusahaan. Faktor ini menjelaskan bahwa suatu perusahaan yang besar akan 

memiliki akses yang lebih mudah ke pasar modal. Dalam hal ini penjualan lebih 

Jumlah hari per tahun

Perputaran persediaaan
Jumlah Hari Persediaan =

Harga Pokok Penjualan

Rata-rata Persediaan
Perputaran Persediaan =
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besar dari pada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita 

kerugian. 

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 pula. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini 

adalah total aset pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 

yang menggunakan rumus sebagai berikut (Brigham & Houston, 2011): 

Ukuran Perusahaan = Ln Total Aset 

 

2.2.7 Pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba pada 

periode tertentu (Bambang, 2010:35). Perusahaan yang dapat menghasilkan laba 

yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang rendah akan mempunyai tingkat 

debt ratio yang rendah jika dibanding dengan rata-rata industri yang ada. 

Sebaliknya jika laba yang dihasilkan perusahaan rendah, maka perusahaan 

cenderung akan menggunakan hutang yang lebih besar karena dana internal yang 

dimiliki tidak cukup untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan. Secara 

umum perusahaan lebih memilih pendapatan yang dihasilkan digunakan sebagai 

sumber utama dalam pembiayaan untuk investasi. Apabila sumber dari dalam 

perusahaan tidak mencukupi maka alternatif lain yang digunakan adalah dengan 
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menggunakan hutang baru kemudian mengeluarkan saham baru sebagai alternatif 

terakhir untuk pembiayaan. 

Profitabilitas menurut Agus (2010:122) adalah kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal 

sendiri. Profitabilitas yang diperoleh pada periode sebelumnya merupakan faktor 

penting dalam menentukan struktur modal. Perusahaan dengan profitabilitas yang 

tinggi akan memiliki dana internal (laba ditahan) yang lebih banyak dari pada 

perusahaan dengan profitabilitas rendah. Laba ditahan yang besar akan membuat 

perusahaan lebih senang untuk menggunakan laba ditahan terlebih dahulu 

sebelum menggunakan hutang dalam kegiatan operasional perusahaan. Semakin 

tinggi tingkat profitabilitas perusahaan menunjukkan bahwa laba yang diperoleh 

perusahaan besar. Apabila laba perusahaan tinggi maka perusahaan memiliki 

sumber dana dari dalam yang cukup besar, sehingga perusahaan lebih sedikit 

memerlukan hutang (Indrajaya dkk, 2011). Disamping itu, jika laba ditahan 

bertambah, rasio hutang dengan sendirinya akan menurun, dengan asumsi bahwa 

perusahaan tidak menambah hutang. 

Menurut Myers (1984), pecking order theory menyatakan bahwa 

perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi justru tingkat hutangnya 

rendah, dikarenakan perusahaan yang profitabilitasnya tinggi memiliki sumber 

dana internal yang berlimpah. Ketika sumber dana internal berlimpah, perusahaan 

akan menggunakan dana yang berasal dari aktivitas operasi perusahaan daripada 

menggunakan hutang dan ekuitas. Berdasarkan penelitian terdahulu menurut 
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Angrita Denziana dan Eilien Delicia Yunggo (2017) bahwa profitabilitas 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

 

2.2.8 Pengaruh Struktur Aset terhadap Struktur Modal 

Struktur aset merupakan perbandingan antara aset tetap dengan total aset 

yang dimiliki perusahaan yang dapat menentukan besarnya alokasi dana untuk 

masing-masing komponen aset. Struktur aset menggambarkan sebagian jumlah 

aset yang dapat dijadikan jaminan karena apabila perusahaan dihadapkan pada 

kondisi kesulitan keuangan dalam membayar hutangnya maka aset-aset berwujud 

atau aset tetap yang dimiliki perusahaan dijadikan jaminan kepada pihak luar yang 

memberikan pinjaman. Pada umumnya perusahaan yang memiliki jaminan 

terhadap hutang akan lebih mudah mendapatkan hutang daripada perusahaan yang 

tidak memiliki jaminan. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki aset tetap 

dalam jumlah relatif banyak dan dapat digunakan sebagai jaminan, maka 

perusahaan tersebut cenderung menggunakan banyak hutang (Brigham & 

Houston, 2011:188).  

Penelitian Nurul dan Listyorini (2017) menunjukkan bahwa struktur aset 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Struktur aset adalah 

penentuan berupa besar alokasi untuk masing-masing komponen aset, baik dalam 

aset lancar maupun dalam aset tetap. Struktur aset menggambarkan sebagian 

jumlah aset yang dijadikan jaminan (collateral value of assets). Kebanyakan 

perusahaan industri sebagian besar modalnya tertanam dalam aset tetap (fixed 

asset) akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan modalnya dari modal yang 
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permanen, yaitu modal sendiri sedang modal asing sifatnya sebagai pelengkap. 

Jadi dapat dikatakan bahwa struktur aset mempunyai pengaruh terhadap struktur 

modal. Jika pengukuran struktur aset didasarkan pada rasio antara total aset tetap 

terhadap total aset maka secara teoritis terdapat hubungan yang negatif antara 

struktur aset dengan struktur modal. Dengan demikian semakin tinggi struktur 

aset (yang berarti semakin besar aset tetap) maka penggunaan modal sendiri akan 

semakin tinggi (modal asing akan semakin sedikit) dengan kata lain struktur 

modalnya semakin rendah. Hal ini sesuai dengan Pecking Order Theory yang 

menyatakan bahwa manajer lebih senang menggunakan pembiayaan yang pertama 

yaitu modal sendiri kemudian baru hutang. Berdasarkan penelitian terdahulu 

menurut Angrita Denziana dan Eilien Delicia Yunggo (2017) mengatakan bahwa 

struktur aset mempunyai pengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

 

2.2.9 Pengaruh Likuiditas terhadap Struktur Modal 

Menurut Kasmir (2014: 130) menyatakan bahwa likuiditas digunakan 

untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan menenuhi 

kewajiban (utang) pada saat ditagih. Semakin tinggi likuiditas perusahaan maka 

semakin tinggi struktur modal. Hal ini berarti, semakin tinggi kemampuan 

perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang menunjukkan 

perusahaan dalam keadaan sehat, sehingga akan mempermudah perusahaan dalam 

memperoleh kewajiban jangka panjang yang berasal dari pihak luar perusahaan 

(Seftianee, 2011, 52). 
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Perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi berarti perusahaan 

memiliki internal financing yang cukup digunakan untuk membayar 

kewajibannya sehingga struktur modal juga berkurang, sehingga dapat 

disimpulkan semakin tinggi likuiditas suatu perusahaan akan semakin besar 

kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya. Sedangkan pada 

perusahaan berkembang umumnya memerlukan dana yang besar, apabila dana 

internal tidak mencukupi kebutuhan perusahaan, maka perusahaan memilih utang 

sebagai sumber pendanaan eksternalnya. 

Disisi lain, likuiditas merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimilikinya. 

Semakin besar rasio likuiditas suatu perusahaan maka semakin besar kemampuan 

perusahaan tersebut membayar kewajiban dan begitu juga sebaliknya. Perusahaan 

yang mempunyai likuiditas yang tinggi akan cenderung tidak menggunakan 

pembiayaan dari hutang. Hal ini di sebabkan perusahaan dengan tingkat likuiditas 

tinggi mempunyai dana internal yang besar, sehingga perusahaan tersebut akan 

lebih menggunakan dana internal terlebih dahulu untuk membiayai investasinya 

sebelum menggunakan pembiayaan eksternal menggunakan hutang (Ni Made 

Noviana Chintya Devi, 2017). Pernyataan diatas sesuai dengan landasan teori 

yaitu Pecking Order Theory yang menyatakan bahwa perusahaan yang 

mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi berarti perusahaan tersebut mempunyai 

dana internal yang tinggi pula. Sehingga suatu perusahaan akan cenderung 

menggunakan dana yang dimilikinya terlebih dahulu untuk membiayai 

investasinya sebelum menggunakan dana dari pihak luar melalui hutang. Hasil 
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penelitian terdahulu menurut Ni Made Noviana Chintya Devi (2017) menyatakan 

bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

 

2.2.10 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal 

Ukuran perusahaan adalah ukuran atau besarnya aset yaang dimiliki 

perusahaan yang merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan perusahaan 

dalam menentukan berapa besar kebijakan atau keputusan pendanaan (struktur 

modal) dalam memenuhi ukuran atau besarnya aset perusahaan. 

Menurut Aprino Menardi Achmad (2017) Perusahaan besar sering 

memiliki arus kas yang lebih stabil, sehingga kemungkinan mengalami 

kebangkrutan lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar 

ukuran suatu perusahaan, maka kecenderungan menggunakan modal asing juga 

akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar membutuhkan 

dana yang besar pula untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan salah satu 

alternatif pemenuhannya adalah dengan modal asing apabila modal sendiri belum 

mencukupi. 

Semakin besar ukuran perusahaan yang diindikatori oleh total aset, maka 

perusahaan akan menggunakan hutang dalam jumlah yang besar pula. Semakin 

besar ukuran perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

jumlah aset yang semakin tinggi pula. Perusahaan yang ukurannya relatif besar 

pun akan cenderung membutuhkan dana eksternal yang semakin besar. Hal ini 

disebabkan kebutuhan dana juga semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan 

perusahaan (Aprino Menardi Achmad, 2017).  
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Penelitian Siti Asri dan Kharis Raharjo (2010) menunjukkan bahwa 

semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan menggunakan hutang 

dalam jumlah yang besar, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki jumlah aset yang semakin tinggi pula. Perusahaan yang ukurannya 

relatif besar pun akan cenderung menggunkan dana eksternal yang semakin besar. 

Hal ini disebabkan kebutuhan dana juga semakin meningkat seiring dengan 

pertumbuhan perusahaan. Selain pendanaan internal, alternatif selanjutnya adalah 

pendanaan eksternal. Hal ini sejalan dengan pecking order theory yang 

menyatakan bahwa, jika penggunaan dana internal tidak mencukupi, maka 

digunakan alternatif kedua menggunakan hutang. Ketika ukuran perusahaan yang 

dimiliki semakin besar, perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan jaminan, 

dengan asumsi pemberi pinjaman percaya bahwa perusahaan mempunyai tingkat 

likuiditas yang cukup. Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Thi Hong Van 

Hoang dan Angrita Denziana (2017) bahwa ukuran perusahaan mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran menjelaskan variabel-variabel yang saling 

mempengaruhi dalam bentuk gambar kerangka konseptual. Dalam konsep ini 

struktur modal (DER) merupakan variabel dependen yang disebut sebagai variabel 

(Y). Sedangkan untuk variabel independen terdiri dari empat variabel yaitu 

profitabilitas (X1), struktur aset (X2), likuiditas (X3) dan ukuran perusahaaan 

(X4). Maka dapat dibentuk kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 Pada penjabaran sebelumnya telah dijelaskan hubungan antara masing-

masing variabel independen dengan variabel dependen, maka dapat dibuat 

hipotesis sebagai berikut : 

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan LQ45 yang  

terdaftar di BEI 2013-2017. 

H2:  Struktur aset berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di BEI 2013-2017. 

H3: Likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di BEI 2013-2017. 

H4:  Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan 

LQ45 yang terdaftar di BEI 2013-2017.
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