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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam melaksanakan penelitian dibutuhkan landasan teori guna mendukung 

teori yang diajukan, hal ini menjadi salah satu acuan untuk melakukan penelitian. 

Sehingga peneliti dapat mengembangkan teori yang diajukan dengan guna untuk 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Akan dilakukan pembahsan dalam penelitian 

ini yang merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang 

diambil oleh peneliti. Oleh karena itu, berikut akan diuraikan mengenai penelitian 

terdahulu beserta persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti sekarang diantaranya sebagai berikut : 

1. Ayu Indira Dewiningrat dan I Ketut Mustanda (2018) 

Tujuan dari penelitian Ayu Indira Dewiningrat dan I Ketut Mustanda (2108) 

adalah untuk menjelaskan pengaruh likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan 

penjualan dan struktur aset terhadap struktur modal. Variabel independen yang 

digunakan adalah likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan struktur 

aset. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah purposive sampling. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Tekstil dan 

Garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016 yang 

berjumlah 17 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisi regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

struktur aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. 
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Persamaan : 

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terletak pada salah satu  

variabel independen yang digunakan yaitu struktur aset.  

Perbedaan : 

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian 

terdahulu menggunakan perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2016, sedangkan penelitian yang sekarang 

menggunakan perusahaaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014-2018. 

2. Chin Fei Goh, Wan Ying Tai, Amran Rasli, Owee Kowang Tan dan 

Norhayati (2018) 

Tujuan dari penelitian Chin Fei Goh, Wan Ying Tai, Amran Rasli, Owee 

Kowang Tan dan Norhayati (2018) adalah untuk menyelidiki faktor penentu 

struktur modal bagi perusahaan manufaktur Malaysia. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan, Struktur Aset, 

Likuiditas. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel pada penelitian ini 

menggunakan 174 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia 

periode 2011-2014. Teknik analisis yang digunakan penelitian ini adalah kausal 

(analisis regresi). Hasil dari penelitian ini meninjukkan bahwa ukuran perusahaan 

dan struktur aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel 

independen yang digunakan yaitu ukuran perusahaan dan struktur aset.  
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Perbedaan : 

Perbedaan penelitan saat ini dan penelitian terdahulu terletak pada sampel 

penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia periode 2011-2014, Sedangkan peneliti saat 

ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Teknik analisis data yang digunakan pada 

peneitian terdahulu adalah analisis kausal, sedangkan teknik analisis data yang 

digunakan pada penelitian saat ini menggunakan teknik analisis linear berganda. 

3. Muhammad Jalil (2018) 

Tujuan dari penelitian Muhammad Jalil (2018) ini yaitu untuk menguji 

pengaruh risiko bisnis dan struktur aset terhadap struktur modal pada perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Variabel independen yang 

digunakan penelitian terdahulu ini yaitu risiko bisnis dan struktur aset. Pemilihan 

sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu perusahaan dalam sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 sebanyak 33 

perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa struktur aset berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu salah satu variabel 

independennya sama menggunkan struktur aset. 
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Perbedaan : 

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian 

terdahulu menggunakan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018, sedangkan penelitian yang 

sekarang menggunakan perusahaaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2018. 

4. Rohmiyati, Anita Wijayannti dan Siti Nurlaela (2018) 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah likuiditas, 

profitabilitas, ukuran perusahaan dan sales growth terhadap struktur modal. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah likuiditas, 

profitabilitas, ukuran perusahaan dan Growth. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 10 perusahaan kimia dan farmasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Metode pengambilan sampel dilakukan 

dengan menggunakan purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan 

adalah metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa ukuran perushaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu salah satu 

variabel independennya sama menggunakan ukuran perusahaan.  

Perbedaan : 

Perbedaan dalam penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada sampel 

yang digunakan. Peneliti terdahulu menggunakan sampel perusahaan kimia dan 

farmasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014, sedangkan peneliti saat 
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ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2014-2018. 

5. Santi Yunita dan Tony Seno Aji (2018) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh likuiditas, 

tangibilitas, profitabilitas, growth opportunity, risiko bisnis dan ukuran 

perusahaan terhadap struktur modal. Variabel independen yang digunakan yaitu 

likuiditas, profitabilitas, tangibilitas, growth opportunity, risiko perusahaan dan 

ukuran perusahaan. Variabel dependen yang digunakan yaitu struktur modal. 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di papan 

pengembangan sector infrastruktur, ultilitas dan transportasi periode 2012-2016 

yang berjumlah 15 perusahaan. Metode pangambilan sampel yaitu dengan metode 

purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear 

berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa growth opportunity dan 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabel 

independen ukuran perusahaan dan growth opportunity.  

Perbedaan :  

Perbedaan dalam penelitian saat ini dan penelitian terdahulu terletak pada sampel 

yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan yang 

terdaftar di papan pengembangan sektor infrastruktur, ultilitas dan transportasi 

periode 2012-2016, sedangkan sampel yang digunakan oleh peneliti saat ini 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. 
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6. Hani Sri Mulyani (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis struktur modal 

berdasarkan growth opportunity, profitabilitas, effective tax rate dan asset 

tangibility. Variabel indeoenden yang digunakan adalah growth opportunity, 

profitabilitas, effective tax rate dan asset tangibility. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan food and beverages yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Metode pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sampel 

sebanyak 11 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

regresi berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa growth opportunity, 

profitabilitas dan effective tax rate tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Asset tangibility berpengauh terhadap struktur modal. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabel 

independen growth opportunity dan effective tax rate. 

Perbedaan : 

Perbedaan dalam penelitian saat ini dan penelitian terdahulu terletak pada sampel 

yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan food and 

beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015, 

sedangkan sampel yang digunakan oleh peneliti saat ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. 
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7. Andi Kartika (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profitabilitas, 

struktur aset, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap struktur 

modal. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, struktur aset, 

pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Metode pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 

181 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Struktur aset tidak 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini yaitu variabel 

independen yang digunakan ukuran perusahaan dan struktur aset. Sampel yang 

digunakan sama menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

Perbedaan : 

Perbedaan yang terdapat pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu 

adalah periode yang digunakan. Pada penelitian terdahulu menggunakan periode 

2012-2014, sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan periode 2014-2018. 
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8. Arief Indra Wahyu Setyawan, Topowijono dan Nila Firdausi Nuzula 

(2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh firm size, growth 

opportunity, profitability, business risk, effective tax rate, asset tangibility, firm 

age dan liquidity terhadap struktur modal perusahaan baik secara parsial maupun 

secara simultan. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan sektor 

property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-

2014. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam penentuan 

sampel penelitian dan diperoleh 31 perusahaan dari 55 perusahaan. Metode 

analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa firm size berpengaruh positif dan 

signifikan. Growth opportunity berpengaruh negatif dan signifikan. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah variabel 

independen yang digunakan sama menggunakan ukuran perusahaan (firm size), 

growth opportunity dan effective tax rate.  

Perbedaan : 

Perbedaan peneliti saat ini dengan peneliti terdahulu terletak pada objek yang 

digunakan. Peneliti terdahulu menggunakan perusahaan sektor property dan real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-204, sedangkan 

peneliti saat ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2018. 
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9. Eny Maryanti (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis profitabilitas, 

pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan penjualan dan struktur aset pada struktur 

modal. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, pertumbuhan 

penjualan, pertumbuhan perusahaan dan struktur aset. Objek penelitian ini adalah 

seluruh sektor industri barang konsumsi periode 2012-2014. Metode pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh 36 perusahaan. Metode 

analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal. Struktur aset tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel yang 

digunakan sama menggunakan pertumbuhan perusahaan (growth opportunity) dan 

struktur aset.  

Perbedaan : 

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek yang 

digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014, sedangkan 

peneliti saat ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. 
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10. Yuswanandre Santoso (2016) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran 

perusahaan, struktur aset, likuiditas dan growth opportunity. Variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, 

growth opportunity, struktur aset dan likuiditas. Sampel dalam penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2015 sebanyak 30 perusahaan. Metode pengambilan sampel dalam 

penelitian ini yaitu dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan analisis 

regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan Growth opportunity berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap struktur modal. Struktur aset berpengaruh negarif 

dan tidak signifikan terhadap struktur modal. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu yaitu variabel independen 

yang digunakan sama ukuran perusahaan, growth opportunity dan struktur aset.  

Perbedaan : 

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terletak pada periode 

penelitian. Peneliti terdahulu meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015, sedangkan peneliti saat ini 

menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014-2018.  
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11. Anila Cekrezi (2013) 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi faktor spesifik yang 

mempengaruhi struktur modal. Variabel yang digunakan adalah tangibility, 

likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Sampel penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 65 perusahaan non-traded di Albania 

selama periode 2008-2011. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalaha analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap Struktur 

Modal. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu pada variabel yang 

digunakan yaitu ukuran perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan peneliti 

saat ini dan terdahulu sama menggunakan analisis regresi linear berganda. 

Perbedaan : 

Perbedaaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada 

sampel penelitian. Peneliti terdahulu menggunakan sampel 65 perusahaan non-

traded di Albania selama periode 2008-2011, sedangkan penelitian yang sekarang 

menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014-2018.  
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TABEL 2.1  

Matriks 

Variabel Dependen : Struktur Modal 

No. Nama Peneliti  Ukuran 

Perusahaan 

Growth 

Opportunity 

Struktur 

Aset 

Likuiditas  Profitabilitas  Pertumbuhan 

Penjualan 

Business 

Risk 

Effective 

Tax Rate 

Asset 

Tangibility 

Firm 

Age 

Non-

debt 

Tax 

Shield 

Earnings 

Volatility 

1. Ayu Indira 

Dewiningrat dan I 

Ketut Mustanda 

(2018) 

  S+ S- S- S-       

2. Chin, Wan, Amran, 

Owee dan Norhayati 

(2018) 

  S+ S- S-      S+  

3. Muhammad Jalil 

(2018) 

  S    TS      

4. Rohmiyati, Anita dan 

Siti (2018) 

S   S S        

5.  Santi Yunita dan Toni 

Seno(2018) 

TS TS  S-   S-  TS    

6. Hani Sri Mulyani 

(2017) 

 TS   TS   TS S    

7. Andi Kartika (2016) S+  TS  S- TS       

8. Arief, Topowijono dan 

Nila (2016) 

S S  TS S  S S S S   

9. Eny Maryanti (2016)  S TS  TS TS       

10. Semra, Huseyin dan 

Omer (2016) 

S+ S+  S- S-    S+  S- S+ 

11. Yuswanandre Santoso 

(2016) 

S+ S+ TS- TS- TS-        
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2.2 Landasan Teori 

Dalam landasan teori hal yang perlu dibahas adalah teori-teori yang 

mendukung penelitian serta dapat mendefinisikan beberapa independen yang 

mempengaruhi. Berikut ini menjelaskan terkait dengan studi Struktur Modal. 

2.2.1 Trade Off Theory 

Trade off theory pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 oleh 

Modigliani dan Miller. Teori ini menyatakan bahwa adanya hubungan 

antara pajak, risiko kebangkrutan dan penggunaan hutang yang disebabkan 

keputusan modal yang diambil perusahaan. Bringham (2010:115) 

“Perusahaan mendasarkan diri pada keputusan suatu struktur modal yang 

optimal. Struktur modal optimal dibentuk dengan menyeimbangkan 

keuntungan atas penggunaan hutang terhadap biaya kebangkrutan. Apabila 

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dengan menambah hutang 

lebih besar dari risiko hutang maka penambahan hutang tersebut dapat 

diperkenankan”. 

Asumsi dasar yang digunakan dalam Trade Off Theory adalah 

adanya informasi asimetris yang menjelaskan keputusan struktur modal 

yang diambil oleh suatu perusahaan, yaitu adanya informasi yang dimiliki 

oleh pihak manajemen suatu perusahaan dimana perusahaan dapat 

menyampaikan informasi ke publik (Kartika, 2016). Ringkasan mengenai 

trade off theory adalah (1) Perusahaan yang memiliki laba tinggi akan 

memiliki tingkat hutang yang tinggi untuk berusahaan mengurangi pajak. 

(2) Perusahaan yang memiliki pertumbuhan aset yang tinggi maka dapat 
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mempunyai altermatif dana dari eksternal perusahaan yaitu hutang, namun 

jika terlalu sering menggunakan hutang dalam perusahaan, maka semakin 

besar pula pajak dan risiko kebangkrutan yang akan dihadapi. (3) 

Perusahaan yang memiliki kepemilikan aset tetap dalam suatu perusahaan, 

maka memungkinkan perusahaan tersebut mempunyai aset tetap sebagai 

kekuatan perusahaan. Hal tersebut menguntungkan bagi perusahaan karena 

dapat meminjam dana kepada pihak eksternal. Namun, jika tidak 

diimbangi dengantingkat pengembalian hutang dan pajak maka 

perusahaan akan mengalami kerugian dikemudian hari. (4) Perusahaan 

yang memiliki ukuran perusahaan kecil, maka perusahaan menggunakan 

hutang juga semakin kecil. Trade off theory keputusan struktur modal 

yang optimal dipengaruhi oleh tiga fundamental yaitu pajak, resiko 

kebangkrutan dan penggunaan utang (Brealey dan Myer, 1991). 

2.2.2 Struktur Modal 

Struktur modal adalah proporsi keuangan antara utang jangka 

panjang dan modal sendiri untuk menjalankan aktivitas perusahaan 

(Brigham, E.F., Ehrhardt, M.C, 2005, p. 221). Struktur modal sangat 

berperan penting dalam mencapai tujuan perusahaan, menjalankan 

aktivitas operasional perusahaan, mencerminkan kondisi suatu perusahaan 

dan dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup suatu perusahaan. 

Struktur modal menjadi permasalahan yang penting bagi perusahaan, 

karena struktur modal akan berdampak terhadap finansial perusahaan. 

Manajemen perusahaan harus tepat dalam menentukan kebijakan 
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mengenai struktur modal perusahaan, karena jika manajemen tidak tepat 

dalam mengambil keputusan akan berdampak pada dilikuidasinya 

perusahaan dan dapat mempengaruhi aktivitas operasi perusahaan. 

Struktur modal perusahaan menjadi hal yang harus benar-benar dipikirkan 

oleh manajemen agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Rumus yang 

digunakan sebagai berikut : 

                      
            

             
 

   Sumber : Bambang (2001) 

2.2.3 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan banyak digunakan sebagai tolak ukur terkait 

dengan besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari beberapa nilai, salah 

satunya adalah dari banyaknya saham perusahaan yang tersebar (Bambang 

Riyanto, 2001:299). Perusahaan besar yang sahamnya tersebar luas, setiap 

terjadi perluasan modal saham hanya berpengaruh kecil terhadap 

kemungkinan hilangnya pengawasan dari pihak perusahaan. Ukuran 

perusahaan menggambarkan pengaruh besar kecilnya suatu perusahaan. 

Penentuan besar kecilnya skala suatu perusahaan dapat ditentukan 

berdasarkan total penjualan dan total aset, mencerminkan semakin besar 

ukuran perusahaan sehingga memperbanyak alternative pendanaan yang 

dapat dipilih dalam meningkatkan profitnya (Kartika, 2016). Semakin 

banyak dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenuhi seluruh 

aktivitasnya, maka akan sangat berpengaruh terhadap keputusan struktur 

modal perusahaan. Berdasarkan trade off theory ukuran perussahaan akan 
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membawa manfaat bagi perusahaan, semakin besar perusahaan maka 

semakin besar pula dana yang akan dikeluarkan. Rumus yang digunakan 

sebagai berikut :  

                                

2.2.4 Growth Opportunity 

Growth opportunity adalah tingkat pertumbuhan perusahaan di 

waktu yang akan datang (Syamsuddin, Lukman, 2009, p. 89). Peluang 

pertumbuah perusahaan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam 

menentukan tingkat pertumbuhan pertumbuhan perusahaan di masa yang 

akan datang. Pertumbuhan suatu perusahaan dapat diartikan dengan 

meningkatnya ukuran dan aktivitas perusahaan dalam jangka panjang. 

Tingginya growth opportunity akan memberikan pengaruh pada 

pengambilan keputusan struktur modal perusahaan. Perusahaan dengan 

tingkat pertumbuhan yang tinggi akan lebih banyak memerlukan dana di 

masa depan, terutama dana eksternal untuk memenuhi kebutuhan 

investasinya atau untuk membiayai pertumbuhan perusahaannya di masa 

depan. Rumus yang digunakan sebagai berikut : 

                   
                            

                 
 

Sumber Tuti Muetia (2016) 

                   
                          (    ) 

             (   )
, 

Sumber Prasetyo (2011) 
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2.2.5 Struktur Aset 

Menurut Brigham, Eugene F, Houston, (2011:211) Struktur aset 

adalah penentuan berapa besar alokasi untuk masing-masing komponen 

aset secara garis besar dalam komposisinya yaitu aset lancar dan aset tetap. 

Adanya pertumbuhan aset dapat menyebabkan perusahaan beroperasi pada 

tingkat yang lebih tinggi, yang akan menyebabkan penambahan biaya bagi 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi aset besar akan 

mendorong kreditur untuk memberikan pinjaman untuk perusahaan maka 

perusahaan akan mempunyai tingkat hutang yang tinggi. Perusahaan 

dengan struktur aset tinggi cenderung memilih menggunakan dana dari 

pihak eksternal atau hutang untuk memenuhi kebutuhan modalnya. Hal 

tersebut terjadi karena perusahaan dapat memberikan jaminan yang besar 

kepada pihak eksternal, sehingga dapat memberikan kepercayaan pihak 

eksternal untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan dalam jumlah 

besar dan dapat mengakibatkan tingkat penggunaan hutang perusahaan 

lebih besar dibandingkan dengan modal sendiri dalam struktur modal 

perusahaan. Struktur aset diukur dengan perimbangan antara aset tetap dan 

total aset perusahaan. Rumus yang digunakan sebagai berikut :  

               
           

          
 

Sumber : Riyanto (2011) 

               
                

          
 

Sumber : Joni,Lina (2010) 
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2.2.6 Effective Tax Rate (ETR) 

Menurut Mulyani, (2017) effective tax rate (ETR) merupakan tarif 

dasar efektif berdasarkan informasi keuangan yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Semakin tinggi pajak, maka perusahaan akan menggunakna 

lebih banyak hutang. Penggunaan hutang akan menimbulkan beban bunga 

yang dapat mengurangi tingkat pajak yang dibayarkan perusahaan. 

Semakin tinggi laba perusahaan maka akan semakin besar pajak yang 

harus dibayarkan, hal ini cenderung membuat perusahaan meminimalkan 

pajak yang harus dibayar dengan cara menambah biaya yang bisa 

dikurangkan untuk menghitung penghasilan pajak diantaranya berasal dari 

biaya bunga pinjaman. Oleh karena itu semakin tinggi tarif pajak sebuah 

perusahaan, maka semakin besar manfaat yang diperoleh dari hutang. 

Sementara semakin besar proporsi hutang dalam struktur modal, maka 

semakin besar pula beban pembayaran bunga hutang perusahaan. ETR 

dihitung dengan membandingkan pajak perusahaan dengan laba sebelum 

pajak. Effective tax rate dapat dihitung menggunakan rumus : 

     
                        

                  
 

sumber : Mulyani (2017) 

2.2.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan Tehadap Struktur Modal 

Menurut Dermawan, Sjahrial, (2008) perusahaan besar yang sudah 

mapan akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibandingkan 

dengan perusahaan kecil, karena kemudahan akses tersebut berarti 

perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula. Karena 
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perusahaan berukuran besar mempunyai kepercayaan lebih dalam 

mendapatkan sumber dana, sehingga akan mudah mendapatkan kredit dari 

pihak eksternal. Bagi pihak kreditur perusahaan berskala besar dapat 

memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan. Oleh karena itu, 

ukuran perusahaan yang besar merupakan sinyal positif bagi kreditur 

untuk memberikan pinjamannya.  

Perusahaan yang berskala besar dimana sahamnya tersebar luas 

akan lebih berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi 

kebutuhannya untuk membiayai kebutuhan penjualannya dibandingkan 

perusahaan yang berskala kecil. Semakin besar ukuran perusahaan yang 

diukur dengan total aset, maka perusahaan akan menggunakan hutang 

dalam jumlah yang besar pula. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar 

membutuhkan dana yang besar pula untuk menunjang kegiatan 

operasionalnya. Dengan demikian perusahaan yang relatif besar cenderung 

menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan struktur modal 

perusahaan. Berdasarkan trade off theory semakin besar perusahaan maka 

semakin besar pula dana yang akan dikeluarkan. Deviani & Sudjarni, 

(2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap struktur modal.  

2.2.8 Pengaruh Growth Opportunity Terhadap Struktur Modal 

Menururt Brigham, E.F., Ehrhardt, M.C, (2005) Growth 

opportunity atau kesempatan tumbuh adalah kesempatan yang dimiliki 

perusahaan untuk dapat berkembang dan mencakup kesempatan untuk 
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melakukan investasi dimasa mendatang. Semakin tinggi kesempatan 

tumbuh, perusahaan cenderung menggunakan hutang yang besar dalam 

struktur modalnya daripada perusahaan yang pertumbuhannya rendah. 

Adanya pertumbuhan yang tinggi maka perusahaan akan beroperasi pada 

tingkat lebih tinggi, sehingga akan menimbulkan biaya lebih bagi 

perusahaan.  

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi akan berupaya 

meningkatkan aset tetapnya sehingga perusahaan membutuhkan dana yang 

cukup besar dimasa yang akan datang, namun perusahaan harus tetap 

mempertahankan tingkat labanya (Meutia, 2016). Pada saat tingkat 

pertumbuhan perusahaan tinggi maka dana yang dibutuhkan perusahaan 

akan meningkat, tetapi perusahaan cenderung akan menggunakan dana 

internal yang dimiliki terlebih dahulu yakni laba ditahan untuk kegiatan 

operasionalnya dibandingkan menggunakan dana dari luar. Zuliani, Selli 

dan Nur Fadjrih Asyik, (2014) menyatakan bahwa growth opportunity 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal.  

2.2.9 Pengaruh Struktur Aset Terhadap Struktur Modal 

Menurut Syamsuddin, Lukman, (2009) adalah penentuan berapa 

besarnya alokasi untuk masing-masing komponen aset, baik aset lancar 

maupun aset tetap. Perusahaan dengan jumlah aset yang tinggi cenderung 

menggunakan hutang yang banyak karena aset tetap dapat dijadikan 

jaminan untuk pinjaman-pinjaman perusahaan. Perusahaan yang 

mempunyai peningkatan aset dan hasil operasional yang tinggi akan 



31 

 

 

 

semakin membuat kepercayaan pihak eksternal semakin tinggi. Dengan 

tingginya kepercayaan pihak eksternal (kreditur) terhadap perusahaan, 

maka proporsi hutang perusahaan akan semakin lebih besar daripada 

modal sendiri.  

Anggapan yang muncul adalah apabila terjadi penurunan ataupun 

kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar 

pinjaman, maka aset tetapnya dapa dikonversi menjadi aset lancar, salah 

satunya memalui pinjaman aset tersebut untuk menghindarkan perusahaan 

dari posisi kepailitan. Kesulitan perusahaan skala kecil mendapatkan 

hutang adalah keterbatasan atas aset sebagai jaminan serta skala 

perusahaan yang membatasi kemampuan produksi, sehingga kurang 

dipercaya oleh pihak eksternal untuk mengelola hutang (Yusrianti, 2013). 

Pada penelitian Batubara, Topowijono, & Z.A., (2017) menyatakan bahwa 

struktur aset berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

2.2.10 Pengaruh Effective Tax Rate Terhadap Struktur Modal 

Effective tax rate sering digunakan oleh pembuat keputusan dalam 

membuat suatu kebijakan perusahaan dan membuat kesimpulan mengenai 

sistem perpajakan dalam perusahaan. Tingkat pajak penghasilan memiliki 

pengaruh terhadap pengambilan keputusan struktur modal perusahaan. 

Tingkat pajak disesuaikan dengan tingkat profit yang dihasilkan 

perusahaan. Semakin tinggi tingkat pajak perusahaan, maka perusahaan 

dapat menggunakan hutang lebih banyak. Bunga yang diperoleh dari 

hutang dapat mengurangi tingkat pajak yang dibayarkan perusahaan. 
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Semakin tinggi laba perusahaan maka akan semakin besar pajak yang 

harus dibayarkan, hal ini cenderung membuat perusahaan meminimalkan 

pajak yang harus dibayar dengan cara menambah biaya yang bisa 

dikurangkan untuk menghitung penghasilan pajak diantaranya berasal dari 

biaya bunga pinjaman. Menurut Mulyani (2017), semakin tinggi tarif 

pajak sebuah perusahaan, maka semakin besar manfaat yang diperoleh dari 

hutang. Sementara semakin besar proporsi utang dalam struktur modal, 

maka semakin besar pula beban pembayaran bunga utang perusahaan. 

Menurut Myers (1984), trade off theory menyatakan kondisi di 

mana perusahaan menyeimbangkan penghematan pajak dari hutang 

dibandingkan biaya kebangkrutan. Perusahaan memanfaatkan besarnya 

hutang sebagai alternatif untuk melakukan penghematan pajak. 

Berdasarkan penelitian Arief, Topowijono dan Nila (2016) menunjukkan 

bahwa effective tax rate berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Penelitian Hani Sri Mulyani (2017) menyatakan bahwa effective tax rate 

tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara berdasarkan penelitian terdahulu, 

landasan teori, penjelasan hubungan antar variabel dan kerangka pemikiran. Maka 

hipotesis yang dapat digunakan oleh peneiti yaitu : 

H1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal 

H2 : Growth Opportunity berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal 

H3 : Struktur Aset berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal 

H4 : Effective Tax Rate berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal 

 

X1 

Ukuran Perusahaan 

X2 

Growth Opportunity 

X3 

Struktur Aset 

Y  

Struktur Modal 

X4 

Effective Tax Rate 


