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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang akan datang akan membahas dan memperbaiki 

penelitian ini. hal ini disebabkan banyaknya penelitian ini yang tidak konsisten, 

sehingga penelitian yang akan datang meniliti lebih lanjut. Berikut adalah penelitian 

ini yang dirujuk oleh penelitian yang akan datang : 

1. Anak Agung Ngura Ag Ditya Yudi Primantara dan Made Rusmala 

Dewi (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis dampak 

likuiditas, profitabilitas, risiko bisnis, ukuran perusahaan dan pajak terhadap 

struktur permodalan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Variabel yang digunakan ada dua macam yaitu variabel dependen dan 

variabel independen. Variabel dependen yaitu struktur modal dan variabel 

independennya likuiditas, profitabilitas, risiko bisnis, ukuran perusahaan dan pajak. 

Penelitian ini menggunakan pengujian linier regresi berganda. Sampel yang 

digunakan yaitu perusahaan Rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-

2014. Penelitian ini menemukan bahwa likuiditas, ukuran perusahaan, dan pajak 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Beberapa persamaan dalam penelitian ini dan penelitian yang akan 

datang diantaranya: 
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a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan penelitian yang akan datang 

sama-sama menggunakan variabel independen likuidiatas, profitabilitas dan 

ukuran perusahaan dalam menguji pengaruhnya terhadap variabel dependen 

yaitu struktur modal. 

b. Teknik analisis yang digunakan sama menggunakan regresi linier berganda 

dalam penelitian ini maupun penelitian yang akan datang. 

Perbedaan ditemukan dalam penelitian ini dan penelitian yang akan 

datang yaitu: 

a. Variabel dalam penelitian ini menggunakan profitabilitas, likuiditas, dan ukuran 

perusahaan. Penelitian yang akan datang mengembangkan penelitian ini dengan 

menambah berbagai variabel yang memepengaruhi variabel dependen 

diantaranya pertumbuhan penjualan dan struktur aktiva. 

b. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2014. Sampel pada penelitian yang 

akan datang lebih kepada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia peiode 2013-2016. 

2. Fatimatuz Zuhro (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengakui faktor-faktor yang 

memepengaruhi struktur modal perusahaan. Variabel terikat dalam penelitian ini  

adalahstruktur modal. Variabel  bebas  dalam penelitian  ini  yaitu  ukuran 

perusahaan, pertumbuhan aset, dan profitabilitas. Metode teknik analisis penelitian 

ini menggunakan metode regresi linier berganda. Sampel penelitian ini merupakan 

industri manufaktur di Bursa Efek Indoensia 2010-2014.Hasil dari penelitian ini 
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menggambarkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal. Tetapi, variabel independen, pertumbuhan aset 

tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Persamaan dalam penilitian 

terlihat dalam hal sebagai berikut : 

a. Penelitian ini dengan penelitian yang akan datang sama-sama menggunakan 

variabel independen ukuran perusahaan dan profitabilitasterhadap struktur 

modal. 

b. Teknik yang digunakan untuk menganalisis antara peneliti ini dengan peneliti 

yang akan datang adalah sama menggunakan regresi linier berganda. 

Terdapat berbagai perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

yang akan datang diantaranya : 

a. Penelitian ini menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, 

pertumbuhan aset, dan profitabilitas. Penelitian yang akan datang menggunakan 

variabel independen ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan 

penjualan dan struktur aktiva. 

b. Sampel pada penelitian ini pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

2010-2014. Sampel pada penelitian yang akan datang lebih kepada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indoesia periode 2013-2016. 

3. Anantia Dewi Eviani (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur aktiva, 

pertumbuhan penjualan, dividend payout ratio, likuiditas dan profitabilitas terhadap 

struktur modal di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011-2013. Variabel yang digunakan ada dua macam yaitu variabel dependen 
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dan variabel independen. Variabel dependen yaitu struktur modal dan variabel 

independen terdiri dari struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, divindend payout 

ratio, likuiditas dan profitabilitas. Penelitian ini menggunakan pengujian regresi 

linier berganda. Sampel yang digunakan yaitu 33 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Penelitian ini menemukan 

bahwa struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, dividend payout ratio, likuiditas dan 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Ditemukan beberapa persamaan dalam peneliti ini dan peneliti yang 

akan datang diantaranya: 

a. Variabel yang digunakan baik dalam penelitian ini dan penelitian yang akan 

datang sama-sama menggunakan struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, 

likuiditas dan profitabilitas dalam menguji variabel dependennya yaitu struktur 

modal. 

b. Teknik analisis yang digunakan sama menggunakan regresi linier berganda 

dalam peneliti ini maupun peneliti yang akan datang. 

Terdapat berbagai perbedaan antara peneliti ini dengan penelitian yang 

akan datang : 

a. Sampel yang digunakan penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Sampel pada 

penelitian yang akan kepada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016. 
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b. Variabel dalam penelitian ini menggunakan dividend payout ratio. Penelitian 

yang akan datang tidak menggunakan dividen payout ratio tetapi menggunakan 

ukuran perusahaan. 

4. Mohammad Alipor, Mir Farhad Seddigh Mohammadi, dan Hojjatollah 

Derakhshan (2015) 

Penelitian ini mengulas teori kondisional struktur modal yang berbeda 

untuk merumuskan proposi yang dapat diuji mengenai faktor-faktor penentu 

struktur modal perusahaan Iran. Variabel yang digunakan ada dua, yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari firm’s size, 

financial flexibility, asset structure, profitability, liquidity, growth, risk, and state 

ownership. Variabel dependen adalah capital structure. Teknik yang dignakan 

dalam penelitian ini ada dua, dimana untuk menguji masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen menggunakan uji pooled ordinary least 

sqare and panel econometric techniques. Penelitian ini dilakukan kepada seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Tehran Iran selama tahun 

2003-2007. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa firm’s size, financial flexibility, 

asset structure, profitability, liquidity, growth, risk, and state ownership memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan datang 

terdapat variabel independen yang sama-sama peneliti tentang ukuran perusahaan, 

profitabilitas, likuiditas dan struktur aktiva. Variabel dependennya sama-sama 

meneleiti tentang struktur modal. Penelitian ini dengan penelitian yang akan datang 

memiliki perbedaan, diantaranya: 
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a. Sampel yang digunakan penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Tehran Iran pada tahun 2003-2007. Sampel pada 

penelitian yang akan datang lebih kepada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016 

b. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan pooled ordinary least 

sqare and panel econometric techniques. Penelitian yang akan datang 

menggunakan analisis regresi berganda. 

5. Putu Hary dan I gusti (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran 

perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan non-debt tax shield terhadap struktur  

modal. variabel independen penelitian ini adalah ukuran perusahaan, pertumbuhan 

penjualan, dan non-debt tax shield. Variabel dependen penelitian ini adalah struktur 

modal. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Sampel 

yang digunakan adalah perusahaan Telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2013. Hasil olah data menunjukan bahwa ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan, pertumbuhan penjualan 

berpengaruh positif dan tidak signifikan, dan non-debt tax shield berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap struktur modal. 

Terdapat beberapa persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian 

yang akan datang yaitu Variabel yang digunakan sama-sama menggunakan ukuran 

perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal. terdapat juga 

perbedaan antara peneliti ini dengan peneliti yang akan datang sebagai berikut: 
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a. Variabel yang digunakan penelitian ini menggunakan tiga variabel independen. 

Namun, penelitian yang akan datang menggunakan lima variabel independen. 

b. Sampel pada penelitian ini di perusahaan Telekomunikasi di Bursa Efek 

Indonesia 2010-2013. Sampel pada penelitian yang akan datang lebih kepada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2016. 

6. Songul Kakili Acaravci (2015) 

Tujuan dari penelitian ini meneliti faktor-faktor penentu struktur 

permodalan di Turki dengan menggunakan metode data panel.Variabel independen 

dalam penelitian ini yaitu growth opportunities, size, profitability, tangibility, non-

debt tax. Sedangkan variabel dependennya adalah capital structure. Pengujian 

penelitian ini menggunakan metode analisis pooled OLS. Penelitian ini dilakukan 

di Turki antara tahun 1993-2010 untuk 79 perusahaan di sektor manufaktur yang 

diperdagangkan di Instanbul Stock Exchange. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa growth opportunities, size, 

profitability, and tangibility berpengaruh signifikan terhadap capital structure, 

namun variabel independen shield non-debt tax memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap structure capital.Persamaan dalam penelitian ini dengan 

penelitian yang akan datang adalah : 

a. Penelitian ini dan penelitian yang akan datang sama-sama menggunakananalisis 

regresi berganda. 

b. Penelitian ini menggunakan lima variabel independen diantaranya growth 

opportunities, size, profitability, tangibility, non-debt tax. Sedangkan di 

penelitian yang akan datang juga menggunakan lima variabel independen yaitu 
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ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan penjualan dan 

struktur aktiva. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan datang dilihat dari 

sampel yang digunakan juga menunjukkan perbedaan dimana penelitian ini 

menggunakan sampel di Turki antara tahun 1993-2010 untuk 79 perusahaan di 

sektor manufaktur yang diperdagangkan di Istanbul Stock Exchange. Namun, 

sampel pada penelitian yang akan datang lebih kepada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. 

7.  Nadiya Rofiqoh (2014) 

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur aktiva, 

likuiditas dan profitabilitas terhadap struktur modal. Variabel  Independen  

penelitian  ini  adalah  struktur aktiva, likuiditas dan profitabilitas. Variabel 

dependen penelitian ini adalah struktur modal. Metode analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi berganda. Sampel yang digunakan adalah perusahaan 

manufaktur yang Go Public di BEI.Hasil olah data menunjukkan bahwa struktur 

aktiva, likuiditas dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Terdapat beberapa persamaaan dalam penelitian ini dengan penelitian 

yang akan datang yaitu Variabel yang digunakan sama-sama menggunakan 

profitabilitas dan likuiditas terhadap struktur modal. Terdapat juga perbedaaan 

antara peneliti ini dengan peneliti yang akan datang yang dilihat dari sampel pada 

penelitian ini di perusahaan manufaktur yang Go Public di BEI. Sampel pada 

penelitian yang akan datang lebih kepada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. 
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8.  Ni Putu Ayu Pudak Sari (2014) 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh profitabilitas dan dividend 

payout ratio terhadap struktur modal di perusahaan non keuangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012. Variabel yang digunakan ada dua macam 

yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yaitu struktur 

modal dan variabel independen terdiri dari dividend payout ratio dan profitabilitas. 

Penelitian ini menggunakan pengujian regresi linier berganda. Sampel yang 

digunakan yaitu perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI 2008-2012. 

Penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal. Namun, dividend payout ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap truktur modal.  

Ditemukan beberapa persamaan dalam peneliti ini dan peneliti yang 

akan datang diantaranya: 

a. Variabel yang digunakan baik dalam penelitian ini dan penelitian yang akan 

datang sama-sama menggunakan profitabilitas dalam menguji pengaruhnya 

terhadap variabel dependennya yaitu struktur modal. 

b. Teknik analisis yang digunakan sama menggunakan regresi linier berganda 

dalam peneliti maupun penelitian yang akan datang. 

Perbedaan ditemukan dalam peneliti ini dan penelitian yang akan datang 

yaitu: 

a. Variabel dalam peneliti ini hanya menggunakan dividend payout ratio dan 

profitabiltas. Penelitian yang akan datang mengembangakan penelitian dengan 



20 

 

 

 

menambah berbagai variabel diantaranya ukuran perusahaan, likuiditas, 

pertumbuhan penjualan, dan struktur aktiva. 

b. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perusahaan non keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2008-20012. Sampel pada penelitian 

yang akan datang lebih kepada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2016. 

9. Selly Zuliani (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara simultan maupun persial 

pengaruh, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, struktur aset, dan tingkat 

pertumbuhan terhadap struktur modal perusahaan tekstil dan garmen di Bursa Efek 

Indonesia. Variabel yang digunakan ada dua macam, yaitu variabel dependen dan 

variabel independen. Variabel dependen ialah struktur modal dan variabel 

independen terdiri dari profitabilitas, pertumbuhan penjualan, struktur aset dan 

tingkat pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan pengujian regresi linier 

berganda. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan Tekstil dan Garmen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-20012. Penelitian ini 

menemukan bahwa pertumbuhan penjualan, struktur aset dan tingkat pertumbuhan 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Namun, profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.  

Terdapat beberapa persamaan dalam peelitian ini dan penelitian yang 

akan datang diantaranya: 
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a. Variabel yang digunakan baik dalam penelitian ini dan penelitian yang akan 

datang sama-sama menggunakan profitabilitas dan pertumbuhan penjualan 

dalam menguji pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu struktur modal. 

b. Teknik analisis yang akan digunakan sama menggunakan regresi linier 

berganda dalam penelitian ini maupun penelitian yang akan datang. 

 Perbedaan ditemukan dalam penelitian ini dan penelitian yang akan datang 

yaitu: 

a. Variabel dalam penelitian ini hanya menggunakan profitabiltas. Penelitian yang 

akan datang mengembangkan penelitian ini dengan menambah berbagai 

variabel yang akan mempengaruhi variabel dependennya. 

b. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini perusahaan Tekstil dan Garmen 

yang terdaftar di BEI 2008-2012. Sampel pada penelitian yang akan datang 

lebih kepada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2016. 

10. Meidra Elsa Dwi Putri (2012) 

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, 

struktur aktiva dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Variabel  

Independen  penelitian profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran perusahaan. 

Variabel dependenpenelitian ini adalah struktur modal. Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda.Sampel yang digunakan adalah 

perusahaan manufaktur yang Go Public di BEI.Hasil olah data menunjukkan bahwa 

struktur aktiva dan ukuran perusahaan bepengaruh signifikan terhadap struktur 

modal. 
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Terdapat beberapa persamaaan dalam penelitian ini dengan penelitian 

yang akan datang yaitu Variabel yang digunakan sama-sama menggunakan 

profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Terdapat juga 

perbedaaan antara peneliti ini dengan peneliti yang akan datang dilihat dari sampel 

pada penelitian ini di perusahaan manufaktur yang Go Public di BEI. Sampel pada 

penelitian yang akan datang lebih kepada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. 

11. Mohammad Abu Sayeed (2011) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penentu struktur 

permodalan perusahaan yang terdaftar di Banglades.Berdasarkan tujuan yang ada, 

maka dapat dilihat bahwa terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen dan 

variabel independen.Variabel dependennya yaitu struktur modal dan perbedaan 

industri. Variabel independennya adalah biaya agensi, biaya kebangkrutan, tarif 

pajak, pajak non-hutang dan profitabilitas, ukuran perusahaan, nilai agunan aset, 

jumlah tahun dan rasio leverage.Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah OLS regreession.Ukuran sampel adalah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Dhaka 1999-2005. Hasil menunjukkan bahwa biaya agensi, 

biaya kebangkrutan, tarif pajak, pajak non-hutang, ukuran perusahaan, nilai agunan 

aset, jumlah aset dan rasio leverage berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal. Variabel independen profitabilitas dan jumlah tahunan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal. 

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan datang 

yaitu variabel yang digunakan sama-sama menggunakan profitabilitas dan ukuran 
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perusahaan. Perbedaan yang muncul antara peneliti ini dan peneliti yang akan 

datang diantaranya : 

a. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji OLS 

regreession.Sedangkan, teknik analisis data yang akan datang menggunakan 

regresi linier berganda. 

b. Sampel yang digunakan pada penelitian yang akan datang adalah lebih kepada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indoneisa periode 2013-

2016.  

12. Anita Dwilestari (2010) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh struktur, 

pertumbuhan, dan likuidtas aktiva terhadap struktur modal.Variabel independen 

pada penelitian ini adalah struktur aktiva, pertumbuhan dan likuiditas. Sedangkan, 

variabel dependennya yaitu  struktur modal. Teknik analisis data yang digunakan 

regresi liner berganda.Sampel yang diteliti dalam peneliti ini merupakan 

perusahaan manufaktur.Hasil menujukkan bahwa struktur aktiva, pertumbuhan dan 

likuiditas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Terdapat beberapa persamaaan dalam penelitian ini dengan penelitian 

yang akan datang diantaranya : 

a. Variabel yang digunakan sama-sama menggunakan likuiditas dan struktur 

modal. 

b. Teknik analisis data yang digunakan dalam peneliti ini dan peneliti yang akan 

datang sama menggunakan regresi linier berganda. 



24 

 

 

 

Selain persamaan terdapat juga perbedaaan antara peneliti ini dengan 

peneliti yang akan datang yang digambarkan sebagai berikut : 

a. Didalam peneliti ini hanya meneliti variabel independen struktur aktiva, 

pertumbuhan dan likuiditas. Namun, peneliti yang akan datang meneliti variabel 

independen ukuran perusahaan, profitabilitas dan likuiditas. 

b. Responden dalam penelitian ini di perusahaan manfaktur yang terdaftar di BEI 

2007-2009. Penelitian yang akan datang lebih kepada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI periode 2013-2016 

 

2.2 Landasan Teori 

Pada landasan teori ini menjelaskan tentang landasan teori yang akan 

digunakan dalam penelitian yang akan datang diantaranya: 

 

2.2.1 Teori Pecking Order 

Menurut Myers (1984) teori pecking order menjelaskan bahwa 

perusahaan lebih mengutamakan pendanaan ekuitas internal daripada pendanaan 

ekuitas eksternal. Hal ini disebabkan pengguna laba ditahan lebih murah dan tidak 

perlu mengungkapkan sejumlah informasi perusahaan. Apabila perusahaan 

membutuhkan pendanaan eksternal, pertama kali akan menerbitkan hutang sebelum 

menerbitkan saham baru. 

Teori ini menjelaskan beberapa implikasi terhadap perilaku pendanaan 

perusahaan didalam teori pecking order. Secara ringkas teori tersebut menyatakan 

bahwa: 
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1. Perusahaan menyukai sumber pendanaan internal (laba ditahan). Hal ini 

disebabkan penggunaan laba ditahan lebih murah dan tidak perlu 

mengungkapkan sejumlah informasi perusahaan, seperti pengungkapan dalam 

prospektus saat menerbitkan obligasi dan saham baru. 

2. Perusahaan menyesuaikan target rasio pembayaran dividen (DPR) kepada 

peluang investasi, meskipun dividen kaku (sticky) dan target rasio pembayaran 

hanya menyesuaikan secara bertahap terhadap pergeseran peluang investasi 

yang menguntungkan. 

3. Kebijakan dividen yang kaku, ditambah dengan fluktasi tingkat keutungan dan 

peluang investasi yang tidak dapat diprediksi, menunjukkan bahwa arus kas 

yang dihasilkan secara internal dapat lebih atau kurang dari pengeluaran 

investasi. Jika arus kas internal kurang, perusahaan pertama kali mengurangi 

jumlah kas atau potofolio sekuritasnya. 

4. Jika pendanaan eksternal diperlukan, perusahaan menerbitkan sekuritas yang 

paling aman terlebih dahulu. Perusahaan memulai dari hutang, kemudian hybrid 

securities seperti convertible bonds, kemudian ekuitas sebagai alternatif 

terakhir. Penerbitan saham baru menduduki urutan terakhir sebab penerbitan 

saham baru dan calon investor tentang kondisi perusahaan saat sekarang dan 

prospek mendatang yang tidak baik. 

Kesimpulan teori pecking order bahwa perusahaan lebih cenderung menggunakan 

dana internal daripada eksternal. Pendanaan internal yang dipakai terlebih dahulu 

laba ditahan dan depresiasi. Apabila dana internal tidak memadai, maka dana 

eksternal akan dipilih sebagai alternatifnya. Perusahaan cenderung menggunakan 
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dana eksternal berupa hutang atau ekuitas. Terdapat variabel independen yang 

mendukung teori pecking order terhadap pertumbuhan penjualan, ukuran 

perusahaan, struktur aktiva, profitabilitas, dan likuiditas. Profitabilitas yang 

didukung oleh teori pecking order menytaakan bahwa perusahaan akan lebih 

memilih pendanaan internal dibandingkan pendanaan eksternal ketika perusahaan 

membutuhkan dana untuk investasi, semakin tinggi profit yang diperoleh 

perusahaan maka semakin tinggi juga perusahaan untuk mendanai kebutuhan 

investasi dari sumber internal. Struktur aktiva juga didukung oleh teori pecking 

order yang menyatakan bahwa apabila jumlah aset tetap tidak dapat ditutup dengan 

jumlah modal sendiri dari perusahaan maka dana yang digunakan untuk menutup 

aset tersebut berasal dari modal asing yaitu hutang. Ukuran perusahaan yang 

didukung oleh teori pecking order  menyatakan bahwa apabila dana perusahaan 

yang berupa modal sendiri tidak dapat menutupi biaya pembelanjaan yang akan 

menggunakan modal asing yaitu hutang. 

 

2.2.2 Struktur Modal 

Setiap perusahaan untuk menjalankan usahanya tentu saja 

membutuhkan modal untuk membiayai investasi atas usaha yang dijalankannya 

dalam melakukan kegiatan-kegiatan perusahaan. Pengambilan keputusan 

pendaaanaan mencakup berbagai pertimbangan apakah perusahaan akan 

menggunakan sumber internal atau sumber eksternal. Modal dibedakan atas ekuitas 

(modal sendiri) dan debt (hutang). Menurut Brealey dan Myers (2002) struktur 

modal adalah  penggabungan dari berbagai jenis dan sumber modal yang digunakan 
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perusahaan untuk membiayai investasi atas usaha yang dijalankan. Seorang 

manajer harus mampu menghimpun dana baik berasal dari dalam perusahaan 

maupun dari luar perusahaan secara efisien, dalam arti keputusan pendanaan 

tersebut mampu meminimalklan biaya modal yang ditanggung oleh perusahaan. 

Dengan berjalannya waktu aktivitas perusahaan sehari-hari memerlukan modal 

tambahan yang tidak sedikit, disaat waktu semua harga naik termasuk harga bahan 

baku. Untuk itulah perusahaan memerlukan tambahan modal yang tidak sedikit. 

Struktur modal suatu perusahaan merupakan gabungan modal sendiri 

dan hutang perusahaan. Modal sendiri berasal dari saham biasa, modal disetor, laba 

ditahan dan dikurangi treasury stock. Modal sendiri yaitu apabila perusahaan 

menjual sebagian saham kepada kreditur maupun penerbitan obligasi perusahaan.  

Struktur modal yang optimal adalah komposisi antara hutang jangka 

panjang dan modal sendiri yang merupakan sumber pembelanjaan aktiva-aktiva 

jangka panjang perusahaan. Kebijakan struktur modal melibatkan perimbangan 

antara risiko dan tingkat pembelian. Struktur modal yang optimal dapat berubah 

sepanjang waktu. 

Menurut Brigham dan Houston (2011), struktur modal adalah bauran 

dari hutang, saham preferen, dan saham biasa. Struktur modal dalam perusahaan 

berkaitan dengan investasi, sehingga dalam hal ini akan menyangkutkan sumber 

dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi tersebut. Sumber dana 

tersebut pada dasarnya terdiri dari penerbitan saham. 
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2.2.3 Pertumbuhan penjualan 

Clarensia dan Azizah, (2012) menyatakan bahwa pertumbuhan 

penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke 

waktu. Pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan 

biaya akan mengakibatkan kenaikan laba perusahaan. Jumlah laba yang diperoleh 

secara teratur kecenderungan meningkatkan sementara perusahaan dengan 

pertumbuhan penjualan negatif berpotensi besar mengalami penurunan laba 

sehingga apabila manajemen tidak segera mengambil tindakan maka perusahaan 

dimungkinkan tidak akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Perusahaan dengan tingkat penjualan yang cukup stabil akan lebih aman untuk 

mendapatkan hutang lebih banyak dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi 

diabndingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Hal ini 

disebabkan karena kebutuhan dana yang digunakan untuk pembiayaan 

pertumbuhan penjualan semakin besar Brigham dan Houston(2011:39). 

 

2.2.4 Ukuran Perushaan 

Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan besar akan 

mempermudah memperoleh tambahan modal dipasar modal dibandingkan dengan 

perusahaan yang berukuran kecil (Kartika, 2009). Riyanto (2010: 343) yang 

dimaksud dengan ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat dilihat 

dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan atau nilai total aktiva. Salah satu ciri 

perusahaan besar adalah melakukan pengungkapan yang lebih banyak dibanding 

perusahaan kecil. Contohnya adalah perusahaan besar akan melaporkan banyak hal 
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mualai laporan posisi keuangan, laporan laba rugi hingga catatan atas laporan 

keuangan, namun perusahaan kecil hanya akan mencatat laporan yang berhubungan 

dengan laporan posisi keuangan.  

Banyaknya laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan besar dapat 

dikaitkan dengan teori agensi, dimana pelaporan ini akan mengurangi biaya 

keangenan dan resiko politis. Resiko politis bisa berhubungan dengan  tekanan 

politis yang dimana perusahan besar akan mendapatkan tekanan dari masyarakat 

untuk melakukan pertanggungjawaban sosial yang perusahaan rusak, karena 

banyak masyarakat yang sudah sadar akan pentingnya peduli lingkungan. Selain 

tekanan politis ada juga yang termasuk dalam resiko politis yaitu biaya politis.Biaya 

politis disini adalah biaya yang digunakan perusahaan untuk melakukan 

tanggungjawaban sosial. Namun, dengan adanya corporate social responsibility 

disclosure akan membuat perusahaan dapat mengurangi biaya politis. 

 

2.2.5 Struktur Aset 

Struktur aset adalah perbandingan antara aset tetap dan dan total aset. 

Struktur aktiva dapat dipandang dari objek operasional yang pada dasarnya 

menggolongkan aktiva dalam perbandingan untuk keperluan operasi utama 

perusahaan. Struktur aktiva dipandang dari 2 sisi yaitu aktiva yang harus tersedia 

untuk operasional perusahaan selama periode akuntansi berlangsung serta yang 

harus disediakan untuk operasional perusahaan secara permanen. Brigham dan 

Huston (2011:39) perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan 

bergantung dari dana yang berasal dari luar perusahaan dikarenakan dana dari 
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dalam perusahaan tidak mencukupi untuk mendukung tingkat pertumbuhan yang 

tinggi. 

 

2.2.6 Profitabilitas 

Brigham dan Houston (2011:188) mengatakan bahwa perusahaan 

dengan tingkat pengembalian atas investasi yang snagat tinggi menggunakan utang 

dalam jurnal yang relative sedikit.Tingkat pengembalian yang tinggi 

memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan 

dana yang dihasilkan secara internal. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

untuk memeperoleh keuntungan dari operasionalnya. Besaran profitabilitas akan 

mempengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan pendanaan dari luar atau 

tidak, juga akan memepengaruhi keputusan manajemen menggunakan dana dalam 

operasionalnya. Oleh karena itu, rasio ini menggambarkan hasil akhir dari 

kebijakan dan keputusan-keputusan operasional perusahaan. Secara umum, 

profitabilitas dihitung dengan membagi laba dengan modal. profitabilitas juga 

menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, aktiva, dan utang terhadap hasil 

operasi. 

 

2.2.7 Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah suatu indikator mengenai kemapuan perusahaan 

untuk membayar semua kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo 

(Moeljadi,2006).Pada umumnya aktiva lancar terdiri dari kas, sekuritas, piutang 

usaha, dan persediaan. Kewajiban lancar terdiri dari hutang usaha, wesel bayar 
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jangka pendek, kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo, pajak akrual, dan 

beban akrual lainnya (terutama upah). Tingkat likuidias mempengaruhi tingkat 

kepercayaan terhadap sebuah perusahaan. Sehingga mempengaruhi besaran dana 

ekstern atau hutang yang dapat diperoleh perusahaan tersebut. Besaran dana yang 

diperoleh dari dana ekstern mempengaruhi besarnya rasio struktur modal. 

Likuiditas ditekankan yang mempunyai kekuatan besar untuk 

membayar. Perusahaan yang likuid adalah perusahaan yang mempunyai kekuatan 

besar untuk membayar, sehingga mampu memenuhi kewajiban finansialnya yang 

segera jatuh tempo.  

 

2.2.8 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

yang ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Besar kecilnya suatu perusahaan 

akan mempengaruhi struktur modal, sehingga semakin besar ukuran perusahaan 

maka akan semakin besar juga dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk 

melakukan investasi. Perusahaan besar cenderung akan menggunakan modal asing, 

hal ini dikarenakan perusahaan besar membutuhkan dana yang besar juga untuk 

menunjang operasionalnya dan salah satu alternatifnya adalah menggunakan modal 

asing apabila modal sendirinya tidak mencukupi. Hal ini disebabakan karena 

perusahaan yang lebih besar pula, oleh karena itu perusahaan lebih baik 

menggunakan dana internal dan lebih berhati-hati menggunakan pendanaan 

eksternal. Apabila pendanaan internal kurang mencukupi maka perusahaan dapat 

menggunakan pendanaan eksternal dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. 
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Ukuran perusahaan berpengaruh terhdapat struktur modal, apabila perusahaan 

mempunyai ukuran perusahaan yang besar maka perusahaan akan lebih 

menggunakan pendanaan dari laba ditahan untuk menjalankan kegiatan 

operasional. Sehingga mendorong penggunaan utang yang lebih sedikit, karena 

penggunaan utang yang besar akan dihadapkan resiko kebangkrutan yang besar 

juga. 

Selain itu, Bhaduri (2002) menyatakan faktor-faktor yang mepengaruhi 

capital structure tangibility of assets, size, profitability, growth opportunitties dan 

non-debt tax shield. Mengingat keputusan pendanaan sangat penting secara 

langsung dalam menentukan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam 

persaingan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anak dan Made 

(2016), Meidra dan Dwi (2012), Sayeed (2011), serta Alipour dkk (2015), Acaravci 

(2015), Putu dan I Gusti (2015) berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

 

2.2.9 Pengaruh Profitabilitas terhadap struktur modal 

Perusahaan selalu meningkatkan kinerjanya untuk memperoleh 

keuntungan yang tinggi. Kinerja perusahaan salah satunya diukur dengan 

profitabilitas. Pada saat perusahaan mempunyai profitabilitas tetap dan pengeluaran 

investasi tetap, maka perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi dan 

menggunakan hutang yang relatif rendah walaupun kesempatan berhutang yang 

dimiliki lebih besar. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk 

membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan 

secara internal. Berbasis pecking order theory, perusahaan dengan tingkat 
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keuntungan yang besar memiliki sumber pendaan internal yang lebih besar dan 

memiliki kebutuhan untuk melakukan pembiayaan investasi melalui pendanaan 

eksternal yang lebih kecil. Tingkat profitabilitas dapat menunjukkan kemmapuan 

perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya sendiri. Oleh karena itu, 

perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik akan meminjam uang lebih sedikit 

meskipun mempunyai kesempatan meminjam lebih banyak. Selain itu profitabilitas 

juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjang 

dan bunganya. Profitabilitas yang tingi juga merupakan daya tarik bagi penanam 

modal di perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat return yang tinggi atas 

investasi, menggunakan utang yang relatif kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi 

memungkinkan perusahaan membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan.  

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan khususnya penelitian 

empiris dilakukan oleh Fatimatuz (2016), Nadiya (2014), Acaravci (2015), serta 

Alipour dkk (2015), Anantia (2015) berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal. 

 

2.2.10 Pengaruh Likuiditas terhadap Struktur Modal 

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Masalah 

likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansialnya yang akan segera harus dipenuhi. Meskipun 

perusahaan tersebut memiliki aset yang cukup bernilai untuk melunasi 
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kewajibannya, tetapi ketika aset tersebut tidak bisa dikonversikan segera menjadi 

uang tunai, maka perusahaan tersebut dikatakan tidak likuid. Perusahaan yang 

mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan 

tersebut dapat dikatakan likuiditas yang artinya perusahaan tersebut mempunyai 

aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancar. Sebaliknya, jika perusahaan 

tidak dapat memenuhi pembayaran pada saat ditagih atau kewajibannya pada saat 

jatuh tempo, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan tidak likuiditas, hal tersebut 

mempengaruhi struktur modal perusahaan dikarenakan jika perusahaan memiliki 

hutang yang banyak, maka para investor tidak akan mau menanamkan modalnya ke 

perusahaan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Anak dan Made (2016), Anantia 

(2015) bahwa likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap struktur modal, 

sedangkan peneliti Anita (2010) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh 

negatif terhadap struktur modal. 

 

2.2.11 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal 

Pertumbuhan penjualan yang meningkat akan membutuhkan 

penambahan modal untuk meningkatkan perkembangan perusahaan. Peminjam 

dana atau kreditur akan menilai perusahaan dari segi pertumbuhan penjualan 

sebagai salah satu pertimbangan dalam memberikan pinjaman. Semakin tinggi 

tingkat pertumbuhan penjualan akan semakin banyak dana yang dibutuhkan untuk 

membiayai penjualan, sehingga perusahaan lebih  muda untuk mendapatkan dana 

eksternal dalam bentuk hutang. 
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Semakin meningkatnya pertumbuhan penjualan suatu perushaan maka 

struktur modal akan menurun. Perusahaan yang mengalami peningkatan atau 

pertumbuhan pada kegiatan operasional seperti penjualan maka keuntungan yang 

di dapat oleh perusahaan semakin besar. Kemungkinan perusahaan akan 

menggunakan dana internal yang dimiliki sehingga dana yang berasal dari eksternal 

akan mengalami penurunan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Anantia (2015) dengan hasil pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap struktur 

modal. 

 

2.2.12 Pengaruh Struktur Aset terhadap Struktur Modal 

Pertumbuhan aset merupakan presentase kenaikan total aktiva pada 

tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Pertumbuhan aset mencerminkan 

keberhasilan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk menghasilkan laba 

dan ketersediaan dana internal. Rasio ini digunakan untuk membandingkan nilai 

aktiva tahun ini dengan tahun sebelumnya agar manajemen perusahaan dapat 

mengetahui perkembangan aset perusahaan. Semakin tinggi pertumbuhan aset 

maka struktur modal mengalami penurunan. Perusahaan yang mengalami 

pertumbuhan aset akan cenderung untuk menggunakan dana internal, karena 

perusahaan mampu membiayai kegiatan operasional dengan menggunakan aset 

yang dimiliki. Berbasis pecking order theory, ketika perusahaan memiliki proposi 

aktiva berwujud yang lebih besar, penilaian asetnya menjadi lebih mudah sehingga 

permasalahan asimetri informasi menjadi lebih rendah. Dengan demikian, 

perusahaan akan mengurangi penggunaan utangnya ketika proporsi aset berwujud 
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meningkat. Struktur aset perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal, ketika 

proporsi aset berwujud perusahan meningkat maka permasalahan asimetri 

informasi akan menjadi lebih rendah. Sehingga perusahaan akan mengurang i 

pengggunaan utangnya ketika aset berwujudnya meningkat.  

Hasil ini di dukung oleh Meidra (2012), Anita (2010), Selly (2014), 

Anantia (2015) dan Nadiya (2014) dengan hasil terdapat pengaruh antara 

pertumbuhan aktiva dengan struktur modal. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

  

  

  

  

 

Sumber: diolah 

GAMBAR 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan tujuan yang peneliti 

ajukan, maka hipotesis yang peneliti ajukan atas faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas audit, yaitu : 

 

Pertumbuhan Penjualan (X1) 

Struktur Aset (X3) 

Ukuran Perusahaan (X2) 

Profitabilitas (X4) 

Likuiditas (X5) 

 

Struktur Modal (Y) 
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H1 :   Pertumbuhan penjualan berpengaruhterhadap Struktur Modal 

H2 :   Ukuran perusahaan berpengaruhterhadap Strukur Modal 

H3  :    Struktur aset berpengaruhterhadap Struktur Modal 

H4 :    Profitabilitas berpengaruhterhadap Struktur Modal 

H5 :    Likuiditas berpengaruhterhadap Struktur Modal 

 


