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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu, beserta 

persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini. 

1. Pablo San Martin dan Paolo Sauna (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Pablo dan Paolo (2017) bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, tangibility of assets, 

growth opportunities, non debt tax shields, market timing, ownership structure, 

dan dividen terhadap struktur modal pada perusahaan non-keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Chili. Penelitian ini merupakan penelitian dengan 

menggunakan sampel 157 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Chili 2002-2010. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu struktur 

modal. Variabel independen yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, 

profitabilitas, tangibility of assets, growth opportunities, non debt tax shields, 

market timing, ownership structure, dan dividen. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan 

menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap struktur modal. 

Variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Variabel 

growth opportunities menunjukkan hubungan negatif dan signifikan terhadap 
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struktur modal, sedangkan variabel ownership structure menunjukkan hubungan 

positif terhadap struktur modal. Variabel tangibility of asset, non debt tax shields 

dan market timing berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Variabel dividen 

berkorelasi negatif dengan struktur modal. 

Berikut persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat 

ini yaitu: 

Persamaan: 

1. Variabel dependen dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

sama yaitu mengenai struktur modal. 

2. Teknik analisis data yang digunakan sama-sama menggunakan analisis 

regresi linear berganda. 

Perbedaan: 

1. Variabel independen pada penelitian terdahulu adalah ukuran perusahaan, 

profitabilitas, tangibility of assets, growth opportunities, non debt tax 

shields, market timing, ownership structure, dan dividen sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan variabel independen profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. 

2. Periode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu adalah tahun     

2002-2010 sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2012-2016. 

3. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah 157 perusahaan non-

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Chili sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI. 
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2. Putu Artha Wirawan (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Putu (2017) bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh struktur aset, profitabilitas, ukuran perusahaan dan 

likuiditas terhadap struktur modal pada perusahaan industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan sampel 

perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 2014-2015.  

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu struktur 

modal. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur 

aset, profitabilitas, ukuran perusahaan dan likuiditas. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi linear berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur aset, profitabilitas, dan 

ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap struktur modal. Likuiditas 

tidak berpengaruh secara parsial terhadap struktur modal. Struktur aset, 

profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan 

terhadap struktur modal. 

Berikut persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat 

ini yaitu: 

Persamaan: 

1. Variabel dependen dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

sama yaitu mengenai struktur modal. 

2. Teknik analisis data yang digunakan sama-sama menggunakan analisis 

regresi linear berganda. 



15 

 

 
 

3. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah 

sama yaitu sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

Perbedaan: 

1. Variabel independen pada penelitian terdahulu adalah struktur aset, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan likuiditas sedangkan penelitian saat 

ini menggunakan variabel independen profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

pertumbuhan penjualan. 

2. Periode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu adalah tahun     

2014-2015 sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2012-2016. 

 

3. Putri Ismaida dan Mulia Saputra (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Mulia (2016) bertujuan untuk 

menguji pengaruh pertumbuhan penjualan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

aktivitas perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan property dan real 

estate yang terdaftar di BEI. Penelitian ini merupakan penelitian dengan 

menggunakan sampel perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI 

2012-2014. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.  

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu struktur 

modal. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pertumbuhan penjualan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan aktivitas 

perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear 

berganda. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal, sedangkan variabel 

pertumbuhan penjualan dan aktivitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal. 

Berikut persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat 

ini yaitu: 

Persamaan: 

1. Variabel dependen dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

sama yaitu mengenai struktur modal. 

2. Teknik analisis data yang digunakan sama-sama menggunakan analisis 

regresi linear berganda. 

Perbedaan: 

1. Variabel independen pada penelitian terdahulu adalah pertumbuhan 

penjualan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan aktivitas perusahaan 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel independen 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. 

2. Periode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu adalah tahun     

2012-2014 sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2012-2016. 

3. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah perusahaan sektor 

property dan real estate yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI. 
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4. Ni Putu Yuliana Ria Sawitri dan Putu Vivi Lestari (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu dan Putu Vivi (2015) bertujuan 

untuk menguji pengaruh risiko bisnis, ukuran perusahaan dan pertumbuhan 

penjualan terhadap struktur modal. Penelitian ini merupakan penelitian dengan 

menggunakan sampel perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI 2010-2013 dan 

menggunakan teknik purposive sampling. Variabel dependen yaitu struktur modal 

dan variabel independen yaitu risiko bisnis, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan 

penjualan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel risiko bisnis dan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal, 

sedangkan variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan 

terhadap struktur modal. 

Berikut persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat 

ini yaitu: 

Persamaan: 

1. Variabel dependen dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

sama yaitu mengenai struktur modal. 

2. Teknik analisis data yang digunakan sama-sama menggunakan analisis 

regresi linear berganda. 

Perbedaan: 

1. Variabel independen pada penelitian terdahulu adalah risiko bisnis, ukuran 

perusahaan, dan pertumbuhan penjualan sedangkan penelitian saat ini 
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menggunakan variabel independen profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

pertumbuhan penjualan. 

2. Periode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu adalah tahun     

2010-2013 sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2012-2016. 

3. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah perusahaan otomotif 

yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

 

5. Mohammad Nur Fauzi dan Suhadak (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad dan Suhadak (2015) 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan dividen dan pertumbuhan 

perusahaan terhadap struktur modal dan profitabilitas. Penelitian ini merupakan 

penelitian dengan menggunakan sampel perusahaan sektor mining yang terdaftar 

di BEI tahun 2011-2013 dan menggunakan teknik purposive sampling dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan sektor mining yang terdaftar di BEI secara terus menerus selama 

periode 2011-2013. 

2. Perusahaan sektor mining yang terdaftar di BEI yang melaporkan laporan 

keuangan berakhir pada 31 Desember 2011-2013. 

3. Perusahaan sektor mining yang terdaftar di BEI yang membagikan 

dividennya selama tiga tahun berturut-turut pada 2011-2013. 
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Variabel dependen yaitu struktur modal dan profitabilitas, sedangkan 

variabel independen adalah kebijakan dividen dan pertumbuhan perusahaan. 

Teknik analisis data menggunakan adalah Partial Least Square (PLS). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen dan 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dan struktur 

modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Berikut perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu: 

1. Variabel dependen dalam penelitian terdahulu yaitu struktur modal dan 

profitabilitas sedangkan penelitian saat ini mengenai struktur modal. 

2. Variabel independen pada penelitian terdahulu adalah kebijakan dividen dan 

pertumbuhan perusahaan sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

variabel independen profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan 

penjualan. 

3. Teknik analisis data yang digunakan penelitian terdahulu yaitu PLS 

sedangkan penelitian saat ini  menggunakan analisis regresi linear berganda. 

4. Periode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu adalah tahun     

2011-2013 sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2012-2016. 

5. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah perusahaan sektor 

mining yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 
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6. I Putu Andre Sucita Wijaya dan I Made Karya Utama (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh I Putu dan I Made (2014) bertujuan 

untuk menguji pengaruh profitabilitas, struktur aset, dan pertumbuhan penjualan 

terhadap struktur modal serta harga saham. Penelitian ini merupakan penelitian 

dengan menggunakan sampel perusahaan real estate dan property yang terdaftar 

di BEI tahun 2010-2012. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan terdaftar di BEI sebagai emiten dari tahun 2010-2012. 

2. Mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan dari tahun 2010-

2012 dengan lengkap, serta menyediakan data-data yang diperlukan dalam 

penelitian. 

Variabel dependen yaitu struktur modal dan harga saham, sedangkan 

variabel independen yaitu profitabilitas, struktur aset, dan pertumbuhan penjualan. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan struktur aset 

berpengaruh terhadap struktur modal, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal. Profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh 

terhadap harga saham, struktur aset tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Berikut persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat 

ini yaitu: 

Persamaan: 

1. Teknik analisis data yang digunakan sama-sama menggunakan analisis 

regresi linear berganda. 
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Perbedaan: 

1. Variabel dependen dalam penelitian terdahulu adalah struktur modal dan 

harga saham sedangkan penelitian saat ini yaitu mengenai struktur modal. 

2. Variabel independen pada penelitian terdahulu adalah profitabilitas, struktur 

aset, dan pertumbuhan penjualan sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan variabel independen profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

pertumbuhan penjualan. 

3. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah perusahaan real estate 

dan property sedangkan penelitian saat ini menggunakan perusahaan sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

4. Periode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu adalah tahun     

2010-2012 sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2012-2016. 

 

7. Dwi Ema Putra dan I Ketut Wijaya Kesuma (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi dan I Ketut (2014) bertujuan untuk 

menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan dan tingkat 

pertumbuhan perusahan terhadap struktur modal. Penelitian ini merupakan 

penelitian dengan menggunakan sampel industri otomotif di BEI tahun 2008-2011 

dan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan industri otomotif yang menerbitkan laporan keuangan dari tahun 

2008-2011. 

2. Memiliki laba positif selama periode tahun 2008-2011. 



22 

 

 
 

Variabel dependen yaitu struktur modal sedangkan variabel 

independen yaitu profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan dan tingkat 

pertumbuhan perusahaan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 

linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan likuiditas 

secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal, 

sebaliknya ukuran perusahaan tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap struktur 

modal, dan pengaruh positif signifikan didapatkan oleh tingkat pertumbuhan 

perusahaan terhadap struktur modal di perusahaan industri otomotif. 

Berikut persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

yaitu: 

Persamaan: 

1. Variabel dependen penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama 

yaitu mengenai struktur modal. 

2. Teknik analisis data yang digunakan sama-sama menggunakan analisis 

regresi linear berganda. 

Perbedaan: 

1. Variabel independen pada penelitian terdahulu adalah profitabilitas, 

likuiditas, ukuran perusahaan dan tingkat pertumbuhan perusahaan 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel independen 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. 

2. Periode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu adalah tahun     

2008-2011 sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2012-2016. 
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3. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah perusahaan industri 

otomotif yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

 

8. Moch. Wahyu Widodo, Moeljadi, dan Achmad Helmy (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Moch Wahyu et al. (2014) bertujuan 

untuk menguji pengaruh variabel tangibility, profitabilitas, pertumbuhan 

perusahan, non debt tax shields, cash holding, dan ukuran perusahaan terhadap 

struktur modal. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan sampel 

perusahaan manufaktur yang listing di BEI tahun 2010-2012. Penelitian ini 

menggunakan metode sensus dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dengan periode 

pengamatan 2010-2012. 

3. Perusahaan yang memiliki profitabilitas positif pada periode pengamatan 

2010-2012. 

4. Perusahaan manufaktur tersebut mempunyai hutang jangka panjang selama 

tahun 2010-2012. 

5. Perusahaan manufaktur tersebut menerbitkan laporan keuangan dengan nilai 

mata uang rupiah. 

Berdasarkan kriteria di atas maka perusahaan yang dapat dijadikan 

anggota populasi dalam penelitian ini adalah 72 perusahaan. Variabel dependen 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu struktur modal, sedangkan variabel 
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independen yang digunakan adalah tangibility, profitabilitas, pertumbuhan 

perusahan, non debt tax shields, cash holding, dan ukuran perusahaan. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tangibility berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap struktur modal. Profitabilitas berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap struktur modal. Pertumbuhan perusahaan, non debt tax 

shields, dan Cash holding tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. 

Berikut persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

yaitu: 

Persamaan: 

1. Variabel dependen penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama 

yaitu mengenai struktur modal. 

2. Teknik analisis data yang digunakan sama-sama menggunakan analisis 

regresi linear berganda. 

Perbedaan: 

1. Variabel independen pada penelitian terdahulu adalah tangibility, 

profitabilitas, pertumbuhan perusahan, non debt tax shields, cash holding, 

dan ukuran perusahaan sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel 

independen profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. 

2. Periode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu adalah tahun     

2010-2012 sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2012-2016. 
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3. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

 

9. Meidera Elsa Dwi Putri (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Meidera (2012) bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh profitabilitas, struktur aset, dan ukuran perusahaan 

terhadap struktur modal. Penelitian ini merupakan penelitian dengan 

menggunakan sampel perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2005-2010. Penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2005-2010. 

2. Mempublikasikan laporan keuangan serta menyajikan datanya secara 

lengkap mencakup data dari variabel yang diteliti pada periode 2005-2010. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu struktur 

modal, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, 

struktur aset dan ukuran perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Struktur aset dan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. 
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Berikut persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

yaitu: 

Persamaan: 

1. Variabel dependen penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama 

yaitu mengenai struktur modal. 

2. Teknik analisis data yang digunakan sama-sama menggunakan analisis 

regresi linear berganda. 

Perbedaan: 

1. Variabel independen pada penelitian terdahulu adalah profitabilitas, struktur 

aset dan ukuran perusahaan sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

variabel independen profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan 

penjualan. 

2. Periode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu adalah tahun     

2005-2010 sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2012-2016. 

3. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah perusahaan food and 

beverages yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

sampel perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

 

10. Joni dan Lina (2010) 

Penelitian yang dilakukan oleh Joni dan Lina (2010) bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan aset, 

dividen, struktur aset, dan risiko bisnis terhadap struktur. Penelitian ini merupakan 
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penelitian dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2005-2007 dan menggunakan metode purposive sampling. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu struktur 

modal, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, 

ukuran perusahaan, pertumbuhan aset, dividen, struktur aset, dan risiko bisnis. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap struktur modal. Profitabilitas berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Struktur aset berpengaruh 

positif terhadap struktur modal. Ukuran perusahaan, risiko bisnis, dan dividen  

tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Berikut persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

yaitu: 

Persamaan: 

1. Variabel dependen penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama 

yaitu mengenai struktur modal. 

2. Teknik analisis data yang digunakan sama-sama menggunakan analisis 

regresi linear berganda. 

Perbedaan: 

1. Variabel independen pada penelitian terdahulu adalah profitabilitas, ukuran 

perusahaan, pertumbuhan aset, dividen, struktur aset, dan risiko bisnis 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel independen 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. 



28 

 

 
 

2. Periode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu adalah tahun     

2005-2007 sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2012-2016. 

3. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

Secara lengkap penelitian tentang profitabilitas, ukuran perusahaan, 

dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal terangkum dalam tabel 

matriks sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Review Hasil Penelitian Terdahulu 

 

NO Peneliti (Tahun) 
Variabel Independen 

PR UP PP 

1 Pablo San Martin dan Paolo Sauna (2017) B- B+ - 

2 Putu Artha Wirawan (2017) B B - 

3 Putri Ismaida dan Mulia Saputra (2016) B B TB 

4 Ni Putu Yuliana dan Putu Vivi Lestari (2015) - B+ B+ 

5 Mohammad Nur Fauzi dan Suhadak (2015) - - B 

6 I Putu Andre Sucita dan I Made Karya (2014) B - TB 

7 
Dwi Ema Putra dan I Ketut Wijaya Kesuma 

(2014) 
B- TB B+ 

8 Moch. Wahyu Widodo, dkk (2014) B- B - 

9 Meidera Elsa Dwi Putri (2012) B+ B+ - 

10 Joni dan Lina (2010) B- TB - 

Keterangan : TB = Tidak berpengaruh, B = Berpengaruh. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pecking Order Theory 

Pecking order theory dikemukakan oleh Myers dan Majluf pada tahun 1984. 

Menurut Suad dan Enny (2011: 276) pecking order theory adalah suatu teori 

struktur modal yang menjelaskan penentuan hirarki sumber dana yang paling 



29 

 

 
 

disukai oleh perusahaan. Teori ini berdasarkan asymmetric information, yang 

menunjukkan bahwa manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak 

(tentang prospek, risiko dan nilai perusahaan) daripada investor. Informasi 

asimetrik ini mempengaruhi pilihan antara sumber dana internal ataukah 

eksternal, dan antara penerbitan hutang baru ataukah ekuitas baru. Sesuai dengan 

teori ini maka investasi akan dibiayai dengan sumber dana internal yaitu saldo 

laba terlebih dahulu sebagai pembiayaan investasi perusahaan yang kemudian 

diikuti dengan sumber dana eksternal yaitu penerbitan hutang dan penerbitan 

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

Dalam teori ini tidak ada suatu target debt to equity ratio, karena hanya 

ada dua jenis modal sendiri yaitu eksternal dan internal. Perusahaan akan 

cenderung lebih menyukai modal sendiri yang berasal dari dalam perusahaan 

daripada modal yang berasal dari luar perusahaan (Brealey et al, 2008:403). 

Secara garis besar pecking order theory menyatakan sebagai berikut 

(Suad dan Enny, 2011: 278) : 

1. Perusahaan lebih menyukai pendanaan internal. 

2. Perusahaan akan berusaha menyesuaikan rasio pembagian dividen dengan 

kesempatan investasi yang dihadapi, dan berupaya untuk tidak melakukan 

perubahan pembayaran dividen yang terlalu besar. 

3. Pembayaran dividen yang cenderung konstan dan fluktuasi laba yang 

diperoleh mengakibatkan dana internal kadang-kadang berlebih ataupun 

kurang untuk investasi. 

4. Apabila pendanaan eksternal diperlukan, maka perusahaan akan 

menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dulu. Penerbitan sekuritas 

akan dimulai dari penerbitan obligasi, kemudian obligasi yang dapat 

dikonversikan menjadi modal sendiri, baru akhirnya menerbitkan saham 

baru. 

 

Menurut Moch Wahyu et al. (2014) teori pecking order menjelaskan 

bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi umumnya tingkat hutangnya 
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rendah. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi 

memiliki sumber dana internal yang melimpah sehingga tidak membutuhkan 

hutang atau pendanaan eksternal, sedangkan perusahaan yang kurang profitable 

akan cenderung mempunyai hutang yang lebih besar.  

Kesimpulan dari teori pecking order adalah perusahaan lebih 

menyukai pendanaan yang bersumber dari internal dibandingkan dengan 

pendanaan yang bersumber dari eksternal (Suad dan Enny, 2011: 279). 

Perusahaan menempatkan pendanaan internal sebagai prioritas pertama untuk 

meminimalisir timbulnya masalah di waktu yang akan datang. 

 

2.2.2 Struktur Modal 

Perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya membutuhkan suatu modal 

untuk pemenuhan pendanaan. Modal dapat bersumber dari internal dan eksternal 

perusahaan. Sumber modal internal dapat berupa saldo laba, sedangkan sumber 

modal eksternal dapat berupa hutang (Joni dan Lina, 2010). Menurut Dwi dan I 

Ketut (2014) struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara jumlah 

hutang dengan modal sendiri. Struktur modal yang baik adalah nilainya lebih kecil 

dari satu. Nilai struktur modal yang lebih besar dari satu berarti perusahaan 

tersebut memiliki jumlah hutang yang lebih besar daripada jumlah modal sendiri. 

Hal ini tidak sesuai dengan struktur modal yang optimal, dimana seharusnya 

jumlah hutang tidak boleh lebih besar dari jumlah modal (Santika dalam Putri, 

2016). 
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Kebutuhan modal merupakan elemen penting dalam menjaga dan 

menjamin kelangsungan suatu perusahaan oleh karena itu, manajer keuangan 

dituntut untuk mampu menentukan struktur  modal yang optimal sehingga mampu 

meminimalkan biaya modal (Ni Putu dan Putu Vivi, 2015). Besar kecilnya dana 

yang dibutuhkan perusahaan tidaklah sama, apabila perusahaan dalam pemenuhan 

kebutuhan modalnya semakin meningkat sedangkan dana yang dimiliki terbatas, 

maka perusahaan akan menggunakan dana yang berasal dari eksternal (Moch 

Wahyu et al. 2014). Perusahaan yang meningkatkan porsi hutangnya, maka akan 

meningkatkan risiko keuangan dan konsekuensinya pula.  

Penetapkan dana jangka panjang apa yang akan dipilih, maka 

perusahaan harus memperhitungkan dengan sebaik mungkin agar memperoleh 

kombinasi struktur modal yang optimal. Menurut Putri dan Mulia (2016) dengan 

adanya struktur modal yang optimal dapat mendukung kegiatan operasional 

perusahaan menjadi lebih baik dan dapat mempertahankan eksistensi perusahaan 

dalam waktu yang lebih lama. 

Struktur modal dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan 

rumus (Murhadi dalam Mohammad Nur, 2015). 

Struktur Modal   =   
            

             
 

 

2.2.3 Profitabilitas 

Bagus tidaknya kinerja perusahaan dapat diukur dengan seberapa besar 

perusahaan dapat memperoleh profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan lain yang sejenis. Menurut Joni dan Lina (2010) profitabilitas adalah 
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kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba pada tingkat penjualan, aset, dan 

modal. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara yaitu 

net profit margin (NPM), return on assets (ROA), dan return on equity (ROE).  

Net profit margin merupakan rasio profitabilitas yang mengukur 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari penjualan yang dilakukan. 

ROA menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba dengan memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan. ROE menggambarkan 

tingkat return yang dihasilkan perusahaan bagi pemegang sahamnya. 

Variabel profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan net 

profit margin (NPM) karena NPM mencerminkan efisiensi manajemen 

menghasilkan laba bersih yang dicapai dalam tingkat penjualan tertentu (Dwi dan 

I Ketut, 2014). Brigham dan Houston (2001: 40) menyatakan bahwa perusahaan 

dengan tingkat pengembalian yang tinggi akan menggunakan hutang yang relatif 

kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk 

membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaannya dengan sumber dana yang 

berasal dari internal. Menurut Joni dan Lina (2010) semakin tinggi porsi dana 

yang tersedia untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan yang berasal dari 

sumber dana internal, maka tingkat hutang akan semakin kecil.  

Profitabilitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan 

rumus (Dwi Ema dan I Ketut, 2014). 

 

NPM  =   
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2.2.4 Ukuran Perusahaan 

Menurut Joni dan Lina (2010) ukuran perusahaan merupakan gambaran 

kemampuan finansial perusahaan dalam suatu periode tertentu. Menurut Ni Putu 

dan Putu Vivi (2015) ukuran perusahaan adalah seberapa mampu perusahaan 

dalam melakukan penjualan atas produk jasanya dan jumlah tenaga kerja yang 

dimiliki yang dapat dikatakan total aset dari perusahaan. Ukuran perusahaan 

secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar ataupun kecilnya 

usaha dari suatu perusahaan.  

Ukuran perusahaan yang besar, dianggap sebagai suatu indikator yang 

menggambarkan tingkat risiko bagi investor untuk melakukan investasi, karena 

jika perusahaan memiliki kemampuan finansial yang baik, maka perusahaan 

dianggap mampu memenuhi segala kewajibannya serta memberikan tingkat 

pengembalian yang memadai bagi investor (Joni dan Lina, 2010). Penentuan besar 

kecilnya skala perusahaan pada penelitian ini berdasarkan total aset yang dimiliki 

perusahaan.  

Menurut Meidera (2012) perusahaan yang lebih besar akan lebih 

mudah untuk memperoleh pinjaman. Pihak kreditur lebih menyukai untuk 

memberikan kredit kepada perusahaan besar sehingga perusahaan besar 

mempunyai kesempatan yang lebih besar dan mudah memperoleh pinjaman, 

sehingga perusahaan besar akan cenderung menggunakan hutang yang lebih 

besar. 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan 

rumus (Meidera Elsa, 2012).  
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Ukuran Perusahaan =  Ln Total Aset 

 

2.2.5 Pertumbuhan Penjualan 

Pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun 

atau dari waktu ke waktu (Kennedy dalam I Putu, 2014). Menurut Putri dan Mulia 

(2016) perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi 

akan membutuhkan penambahan aset untuk mendukung pertumbuhan penjualan, 

sehingga memerlukan hutang yang lebih besar. Perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan penjualan yang tinggi dalam periode waktu yang relatif cepat akan 

bernilai lebih dalam pandangan kreditor dan investor. Hal ini dikarenakan dengan 

adanya pertumbuhan penjualan yang baik, maka akan berdampak pada 

keuntungan yang didapatkan perusahaan juga akan baik, sehingga dapat menjamin 

keberadaan dan keberlangsungan aktivitas perusahaan. Sementara perusahaan 

dengan pertumbuhan penjualan yang rendah berpotensi mengalami penurunan 

laba sehingga apabila manajemen perusahaan tidak segera memecahkan masalah 

untuk perbaikan, maka perusahaan dimungkinkan tidak dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. 

Menurut Ni Putu dan Putu Vivi (2015) peningkatan pertumbuhan 

penjualan mengakibatkan perusahaan memerlukan tambahan modal untuk 

mendukung pengembangan usaha. Para kreditur akan melihat pertumbuhan 

penjualan perusahaan sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan dalam 

memberikan pinjaman. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan, maka 
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semakin banyak dana yang dibutuhkan sehingga semakin mudah juga perusahaan 

dalam emndapatkan dana berupa hutang. 

Pertumbuhan penjualan dalam penelitian ini dihitung dengan 

menggunakan rumus (Ni Putu dan Putu Vivi, 2015). 

 

PP = 
                                              

                   
   

  

2.2.6 Pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal 

Profitabilitas yang diproksikan dengan net profit margin (NPM) adalah rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari penjualan yang 

dilakukan (Dwi Ema dan I Ketut, 2014). Ketika perusahaan mampu meningkatkan 

penjualan maka kemungkinan besar laba yang diperoleh perusahaan juga tinggi. 

Tingginya tingkat profitabilitas memungkinkan perusahaan untuk mendanai 

sebagian besar investasinya menggunakan internal financing. Perusahaan yang 

memiliki profitabilitas yang tinggi akan cenderung menggunakan proporsi hutang 

yang relatif kecil sehingga struktur modalnya semakin rendah (Dwi Ema dan I 

Ketut 2014). 

Hal ini sesuai dengan pecking order theory, yang menyatakan bahwa 

pendanaan internal lebih disukai oleh perusahaan. Semakin tinggi porsi dana yang 

tersedia untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan yang berasal dari saldo 

laba, maka struktur modal semakin kecil (Joni dan Lina, 2010). 

Hal ini terbukti dari hasil penelitian Putri dan Mulia (2016) yang 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini 
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sejalan dengan penelitian oleh I Putu dan I Made (2014) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. Hasil penelitian lain oleh Dwi 

dan I Ketut (2014) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap struktur modal.  

 

2.2.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal 

Menurut Joni dan Lina (2010) ukuran perusahaan merupakan gambaran 

kemampuan finansial perusahaan dalam suatu periode. Semakin besar suatu 

perusahaan maka semakin mudah perusahaan tersebut memperoleh hutang, karena 

perusahaan yang besar memiliki kemudahan akses ke pasar modal. Pihak kreditur 

atau pemberi hutang tentu lebih menyukai untuk memberikan kredit kepada 

perusahaan besar sehingga perusahaan besar memiliki kesempatan yang luas dan 

mudah dalam memperoleh pinjaman (Meidera, 2012). Kemudahan akses inilah 

yang membuat perusahaan akan memiliki tingkat hutang yang tinggi, sehingga 

ukuran perusahaan yang besar dapat meningkatkan struktur modal perusahaan. 

Hal ini sesuai dengan pecking order theory, yang menyatakan bahwa 

apabila perusahaan memerlukan pendanaan eksternal, maka perusahaan akan 

menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu. Penerbitan sekuritas 

akan dimulai dari penerbitan hutang baru dan akhirnya menerbitkan saham baru 

(Suad dan Enny, 2011: 278).  

Hal ini terbukti dari hasil penelitian Putri dan Mulia (2016) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. Hal 

ini sejalan dengan hasil penelitian dari Moch Wahyu et al. (2014) yang 
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menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal.. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meidera Elsa (2012) bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap stuktur modal. 

 

2.2.8 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan tehadap Struktur Modal 

Pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun 

atau dari waktu ke waktu. Menurut Putri dan Mulia (2016) perusahaan yang 

memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi akan membutuhkan 

penambahan aset untuk mendukung pertumbuhan penjualan, sehingga perusahaan 

yang memiliki pertumbuhan penjualan yang besar menggunakan hutang yang 

lebih banyak. Para kreditur akan melihat pertumbuhan penjualan perusahaan 

sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan dalam memberikan pinjaman. 

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan, maka semakin banyak dana yang 

dibutuhkan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, yang 

mengakibatkan struktur modal meningkat (Ni Putu dan Putu Vivi, 2015). 

Hal ini sesuai dengan pecking order theory, yang menyatakan bahwa 

apabila perusahaan memerlukan pendanaan eksternal untuk tambahan modal, 

maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu 

yaitu penerbitan hutang baru (Suad dan Enny, 2011: 278).  

Hal ini terbukti dari hasil penelitian Ni Putu dan Putu Vivi (2015) yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap struktur modal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Dwi dan I 

Ketut (2014) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif 
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dan signifikan terhadap struktur modal. Hasil penelitian lain yang diperoleh 

Mohammad Nur dan Suhadak (2015) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Pada kerangka pemikiran, disusun untuk mempermudah pembaca dan 

peneliti menghubungkan pengaruh antara variabel independen dan variabel 

dependen yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Dalam menetapkan dana jangka panjang apa yang akan dipilih, maka 

suatu perusahaan harus memperhitungkan dengan sebaik mungkin agar 

memperoleh kombinasi struktur modal yang optimal. Jika perusahaan 

meningkatkan proporsi hutangnya, maka risiko yang ditimbulkan juga semakin 
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meningkat. Dalam penelitian ini struktur modal dipengaruhi oleh 3 variabel 

independen yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. 

Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar tingkat 

pengembalian yang diharapkan oleh investor. Perusahaan yang memiliki 

profitabilitas yang besar cenderung tidak memerlukan banyak pembiayaan yang 

bersumber dari eksternal. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu 

perusahaan berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan 

skala yang besar memiliki kesempatan yang besar pula untuk mendapatkan 

sumber pendanaan dari eksternal. Semakin besar suatu perusahaan maka semakin 

mudah perusahaan tersebut memperoleh hutang, karena perusahaan yang besar 

memiliki kemudahan akses ke pasar modal. 

Pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun 

ke tahun. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi 

akan membutuhkan penambahan aset untuk mendukung pertumbuhan penjualan, 

sehingga perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang besar 

menggunakan hutang yang lebih banyak. 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berikut adalah hipotesis penelitian yang diajukan pada penelitian ini:  

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. 

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. 

H3 : Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap struktur modal. 


