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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan 

penjelasan topik yang saling berkaitan. Berikut adalah penjelasan mengenai 

penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan peneliti dalam menyusun penelitian 

ini: 

 

1. Ni Luh Ayu Amanda Mas Juliantika dan Made Rusmala Dewi S. 

(2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, ukuran 

perusahaan, likuiditas, dan risiko bisnis terhadap struktur modal pada 

perusahaan property dan realestate yang teraftar di Bursa Efek Indonesia. 

Jumlah sampel yang diambil sebanyak 30 peusahaan dan penentuan 

jumlah sampel dalam penelitian menggunakan metode nonprobability 

sampling. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara 

parsial profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur 

modal, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

struktur modal, likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

struktur modal, risiko bisnis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

struktur modal. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 

a. Variabel yang digunakan adalah profitabilitas, likuiditas, ukuran 

perusahaan dan risiko bisnis 

b. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

c. Variabel terikat yang digunakan adalah struktur modal 

d. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linear berganda 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 

a. Variabel peneliti sekarang ditambah variabel pertumbuhan aset, 

pertumbuhan penjualan 

b. Jenis sampel yang digunakan sekarang adalah perusahaan manufaktur 

sedangkan pada penelitian terdahulu adalah perusahaan property dan 

real estate. 

c. Pengambilan sampel yang digunakan sekarang metode purposive 

sampling sedangakan peneliti terdahulu menggunakan metode 

nonprobability. 

 

2. Ida Bagus Made Dwija Bhawa dan Made Rusmala Dewi S. (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran 

perusahaan, likuiditas, profitabilitas, dan risiko bisnis terhadap struktur 

modal perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-
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2012. Data diperoleh dalam pengambilan sampel dengan metode sampling 

jenuh dimana keseluruhan populasi sampel yaitu sembilan perusahaan 

farmasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap struktur 

modal, likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur 

modal, profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur 

modal, dan risiko bisnis berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

struktur modal. 

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 

a. Variabel yang digunakan adalah profitabilitas, likuiditas, ukuran 

perusahaan dan risiko bisnis 

b. Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

c. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linear berganda 

e. Variabel terikat menggunakan struktur modal 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 

a. Periode yang digunakan peneliti sekarang adalah 2015-2019 

sedangkan peneliti terdahulu periode yang digunakan adalah 2009-

2012 
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b. Variabel yang digunakan peneliti sekarang ditambah dengan 

pertumbuhan aset dan pertumbuhan penjualan 

c. Jenis sampel yang digunakan sekarang adalah perusahaan manufaktur 

sedangkan peneliti terdahulu perusahaan farmasi. 

3. Ida Bagus Gede Nicko Sabo Adiyana dan Putu Agus Ardiana (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh 

ukuran perusahaan, risiko bisnis, pertumbuhan aset, profitabilitas dan 

tingkat likuiditas pada struktur modal secara parsial (Uji t). Pengambilan 

sampel yang dilakukan dengan rumus Slovin presisi yang diperoleh 300 

sampel dari 965 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2008-2012. Teknik analisa data yang digunakan yaitu analisis 

regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial 

ukuran perusahaan, pertumbuhan aset, profitabilitas dan likuiditas 

berpengaruh positif dan signifikan pada struktur modal sedangkan risiko 

bisnis berpengaruh negatif tidak signifikan pada struktur modal. 

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 

a. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, risiko bisnis, 

pertumbuhan aset, profitabilitas dan likuiditas 

b. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda 

c. Populasi yang digunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 
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d. Jenis sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 

a. Periode yang digunakan penelitian sekarang adalah 2015-2019 

sedangkan penelitian terdahulu yang digunakan adalah 2008-2012 

b. Variabel yang digunakan penelitian sekarang ditambah dengan 

pertumbuhan penjualan 

 

1. Hilma Faza Ariyani, Irene Rini Demi Pangestuti, dan Susilo Toto 

Raharjo (2018) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur aset, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap 

struktur modal perusahaan manufaktur ysng terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2017. Pengambilan sampel yang digunakan yaitu 

metode purposive sampling dengan teknik analisis data menggunakan 

regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa struktur aset 

memiliki pengaruh positif terhadap struktur modal dan tidak signifikan 

terhadap struktur modal, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap struktur modal, sedangkan profitabilitas dan 

pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif daan signifikan terhadap 

struktur modal. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 
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a. Variabel yang digunakan adalah profitabilitas, ukuran perusahaan dan 

pertumbuhan penjualan 

b. Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

c. Metode yang digunakan adalah purposive sampling 

d. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda 

e. Variablel terikatnya menggunakan struktur modal 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 

a. Periode yang digunakan peneliti sekarang adalah 2015-2019 

sedangkan penelitian terdahulu periode yang digunakan adalah 2013-

2017 

b. Variabel yang digunakan penelitian sekarang ditambah dengan rasio 

likuiditas, pertumbuhan aset dan risiko bisnis. 

 

2. Ni Putu Yuliana Ria Sawitri & Putu Vivi Lestari (2015) 

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh risiko bisnis, ukuran 

perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal pada 

industri otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. 

Sebanyak 12 sampel yang digunakan dan diperoleh dengan menggunakan 

metode purposive sampling dengan disertai teknik pengambilan data 

menggunakan regresi linier berganda sehingga didapatkan hasil penelitian 

yang menunjukkan bahwa risiko bisnis tidak berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal, pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap struktur modal dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada industri otomotif di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 

a. Variabel yang digunakan adalah risiko bisnis, ukuran perusahaan dan 

pertumbuhan penjualan 

b. Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia  

c. Metode yang digunakan adalah purposive sampling 

d. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda 

e. Variabel terikat menggunakan struktur modal  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 

a. Periode yang digunakan penelitian sekarang adalah 2015-2019 

sedangkan pnelitian terdahulu periode yang digunakan adalah 2010-

2013 

b. Jenis sampel yang digunakan sekarang adalah perusahaan manufaktur 

sedangkan pada penelitian terdahulu adalah industri otomotif 

3. Cokorda Istri Diah Yuliandari (2018) 

Penelitiian ini bertujuan menguji pengaruh profitabilitas, operating 

leverage, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur 

modal perusahaan perbankkan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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(BEI) tahun 2013-2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode purposive sampling dimana penentuan sampel ditentukan 

menggunakan kriteria yaitu perusahaan perbankkan yang terdaftar di BEI 

2013-2015. Teknik analisa yang digunakan dengan regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh pada struktur modal, akan tetapi operating leverage dan 

pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

struktur modal. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 

a. Variabel yang digunakan adalah profitabilitas, ukuran perusahaan dan 

pertumbuhan penjualan 

b. Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

c. Metode yang digunakan adalah purposive sampling 

d. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda 

e. Variabel terikat menggunakan struktur modal  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 

a. Periode yang digunakan penelitian sekarang adalah 2015-2019 

sedangkan penelitian terdahulu periode yang digunakan adalah 2013-

2015 
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b. Jenis sampel yang digunakan sekarang adalah perusahaan manufaktur 

sedangkan pada penelitian terdahulu adalah perusahaan perbankan. 

 

4. Ira Puspita & Sayu Ketut Sutrisna Dewi (2019) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabiltas, 

risiko bisnis dan tingkut suku bunga pada perusahaan transportasi tahun 

2012-2015. Data yang diperoleh dalam pengambilan sampel menggunakan 

metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 24 

perusahaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis menemukan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap struktur 

modal, risiko bisnis dan tingkat suku bunga berpengaruh negatif signifikan 

terhadap struktur modal. 

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 

a. Variabel bebas yang digunakan adalah profitabilitas dan risiko bisnis 

b. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda 

c. Variabel terikat menggunakan struktur modal  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 

a. Periode yang digunakan penelitian sekarang adalah 2015-2019 

sedangkan penelitian terdahulu periode yang digunakan adalah 2012-

2015 
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b. Variabel yang digunakan penelitian sekarang ditambah dengan 

likuiditas, pertumbuhan aset, ukuran perusahaan dan pertumbuhan 

penjualan 

c. Jenis sampel yang digunakan sekarang adalah perusahaan manufaktur 

sedangkan pada penelitian terdahulu perusahaan transportasi 

 

5. Ni Made Novione Purnama Dewi Suweta & Made Rosmala Dewi 

(2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh 

pertumbuhan penjualan, struktur akvita, dan pertumbuhan aktiva terhadap 

struktur modal. Penelitian dilakukan pada Restaurant Pawitra Sari di Ubud 

periode 2011-2014. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik 

analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda. Berdasarkan hasil analisis menemukan bahwa 

pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

struktur modal, struktur aktiva berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

struktur modal, dan pertumbuhan aktiva berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap struktur modal. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 

a. Variabel yang digunakan adalah pertumbuhan penjualan dan 

pertumbuhan aset 

b. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda  
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 

a. Periode yang digunakan penelitian sekarang adalah 2015-2019 

sedangkan penelitian terdahulu periode yang digunakan adalah 2011-

2014 

b. Jenis sampel yang digunakan penelitian sekarang adalah perusahaan 

manufaktur sedangkan penelitian terdahulu adalah restaurant 

c. Variabel yang digunakan penelitian sekarang ditambah dengan rasio 

profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan dan risiko bisnis 

d. Metode pengambilan sampel pada penelitian sekarang menggunakan 

purposive sampling sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 

metode wawacara, observasi, dokumentasi 

 

6. Retno Indah Sari & Lilis Ardini (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur aktiva, risiko 

bisnis, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap struktur modal 

pada perusahaan customer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2015. Data diperoleh dalam pengambilan sampel dengan 

menggunakan metode purposive sampling dan teknik analisa data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara uji kelayakan model, 

dapat disimpulkan bahwa struktur aktiva, risiko bisnis, pertumbuhan 

penjualan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal perusahaan customer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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Secara parsial, hasil penelitian menunjukan bahwa struktur aktiva dan 

pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur 

modal, risiko bisnis berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap struktur 

modal, sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap 

struktur modal. 

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 

a. Variabel yang dilakukan adalah risiko bisnis, pertumbuhan penjualan 

dan profitabilitas 

b. Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

c. Metode yang digunakan adalah purposive sampling 

d. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda 

e. Variabel terikat menggunakan struktur modal 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 

a. Periode yang digunakan penelitian sekarang adalah 2015-2019 

sedangkan penelitian terdahulu periode yang digunakan adalah 2012-

2015 

b. Jenis sampel yang digunakan sekarang adalah perusahaan manufaktur 

sedangkan pada penelitian terdahulu adalah perusahaan customer 

goods 
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c. Variabel yang digunakan penelitian sekarang ditambah dengan rasio 

likuiditas, pertumbuhan aset dan ukuran perusahaan 

 

7. A.A Ngr Ag Ditya Yudi Primantara & Made Rusmala Dewi (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, 

profitabilitas, risiko bisnis, ukuran perusahaan dan pajak terhadap struktur 

modal pada perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2010-2014. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan 

teknik analisa yang digunakan analisis regresi linier berganda dibantu 

dengan program SPSS. Berdasarkananalisis didapatkan hasil yang 

menunjukan bahwa likuiditas, ukuran perusahaan dan pajak memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal, profitabilitas 

memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal, 

sedangkan risiko bisnis memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

struktur modal. 

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 

a. Variabel yang digunakan adalah likuiditas, profitabilitas, risiko bisnis 

dan ukuran perusahaan 

b. Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

c. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda 

d. Variabel terikat menggunakan struktur modal 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 

a. Periode yang digunakan penelitian sekarang adalah 2015-2019 

sedangkan penelitian terdahulu periode yang digunakan adalah 2010-

2014 

b. Jenis sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur 

sedangkan pada penelitian terdahulu adalah perusahaan rokok 

c. Variabel bebas yang digunakan penelitian sekarang tidak 

menggunakan pajak sedangkan penelitian terdahulu menggunakan
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Tabel 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN SEKARANG DENGAN TERDAHULU 

Penelitian 

(Tahun) 

Tujuan Penelitian Variabel 

Penelitian 

Sampel Analisis Hasil Penelitian 

Ni Luh Ayu 

Amanda Mas 

Juliantika & 

Made Rusmala 

Dewi S (2016) 

Mengetahui pengaruh 

profitabilitas, ukuran 

perusahaan, likuiditas 

dan risiko bisnis 

terhadap struktur modal 

DV : Struktur 

modal 

IV : Profitabilitas, 

ukuran perusahaan, 

likuiditas, risiko 

bisnis 

30 Perusahaan 

property dan 

realestate yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Metode analisis 

regresi linier 

berganda 

Profitabilitas, 

likuiditas, dan risiko 

bisnis berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap struktur 

modal. Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap struktur 

modal.  

Ida Bagus 

Made Dwija 

Bhawa & 

Made Rusmala 

Dewi S (2015) 

Mengetahui pengaruh 

ukuran perusahaan, 

likuiditas, profitabilitas, 

dan risiko bisnis 

terhadap struktur modal 

DV : Struktur 

modal 

IV : Ukuran 

perusahaan, 

likuiditas, 

profitabilitas,risiko 

bisnis 

9 Perusahaan 

farmasi yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

periode 2009-2012 

Metode sampling 

jenuh 

Ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh 

negatif tidak 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

Likuiditas 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

Profitabilitas 

memiliki pengaruh 

negatif signifikan 

terhadap struktur 
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modal. Risiko bisnis 

berpengaruh positif 

tidak signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

Ida Bagus 

Gede Nicko 

Sabo Adiyana 

& Putu Agus 

Ardiana (2014) 

Mengetahui pengaruh 

ukuran perusahaan, 

risiko bisnis, 

pertumbuhan aset dan 

tingkat likuiditas 

terhadap struktur modal 

DV : Struktur 

modal 

IV : Ukuran 

perusahaan, risiko 

bisnis, pertumbuhan 

aset, tingkat 

likuiditas 

300 sampel 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

periode 2008-2012 

Metode rumus 

Slovin 

Ukuran perusahaan, 

pertumbuhan aset, 

profitabilitas, dan 

likuiditas memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

struktur modal. Risiko 

bisnis berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan terhadap 

struktur modal 

Hilma Faza 

Ariyani, Irene 

Reni Demi 

Pangestuti dan 

Susilo Toto 

Raharjo (2018) 

Mengetahui pengaruh 

stuktur aset, 

profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan 

pertumbuhan penjualan 

terhadap struktur modal 

DV : Struktur 

modal 

IV : Struktur aset, 

pprofitabilitas, 

ukuran perusahaan, 

pertumbuhan 

penjualan 

52 Perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

periode 2013-2017 

Metode analisis 

regresi linier 

berganda 

Struktur aset memiliki 

pengaruh positif tidak 

signifikan terhadap  

struktur modal. 

Profitabilitas dan 

pertumbuhan 

penjualan 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap struktur 

modal. Ukuran 

perusahaan 
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berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

Ni Putu 

Yuliana Ria 

Sawitri & Putu 

Vivi Lestari 

(2015) 

Mengetahui pengaruh 

risiko bisnis, ukuran 

perusahaan dan 

pertumbuhan penjualan 

terhadap struktur modal 

DV : Struktur 

modal 

IV : Risiko bisnis, 

ukuran perusahaan, 

pertumbuhan 

penjualan 

12 Perusahaan 

Industri otomotif 

yang terdaftar di 

Burs Efek 

Indonesia periode 

2010-2013 

Metode analisis 

regresi linier 

berganda 

Risiko bisnis dan 

ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

Pertumbuhan 

penjualan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

Cokorda Istri 

Diah 

Yuliandari 

(2018) 

Mengetahui pengaruh 

profitabilitas, operating 

leverage, ukuran 

perusahaan dan 

pertumbuhan penjualan 

terhadap struktur modal 

DV : Struktur 

modal 

IV : Profitabilitas, 

operating leverage, 

ukuran perusahaan, 

pertumbuhan 

penjualan 

Perusahaan 

perbankkan yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Metode analisis 

regresi linier 

berganda 

Profitabilitas dan 

ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap struktur 

modal. Pertumbuhan 

penjualan dan 

operating leverage 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

Ira Puspita & 

Sayu Ketut 

Mengetahui pengaruh 

profitabilitas, risiko 

DV : Struktur 

modal 

24 Perusahaan 

transportasi yang 

Metode analisis 

regresi linier 

Profitabilitas 

berpengaruh positif 
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Sutrisna Dewi 

(2019) 

bisnis dan tingkat suku 

bunga terhadap struktur 

modal 

IV : Profitabilitas, 

risiko bisnis, tingkat 

suku bunga 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

berganda signifikan terhadap 

struktur modal. Risiko 

bisnis dan tingkat 

suku bunga 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

Ni Made 

Novione 

Purnama Dewi 

Suweta & 

Made Rosmala 

Dewi (2016) 

Mengetahui pengaruh 

pertumbuhan penjualan, 

struktur aktiva dan 

pertumbuhan aktiva 

terhadap struktur modal 

DV : Struktur 

modal 

IV : Pertumbuhan 

penjualan, struktur 

aktiva, 

pertumbuhan aktiva 

Restaurant pawitra 

sari di Ubud 

Metode 

wawancara, 

observasi, 

dokumentasi 

Pertumbuhan 

penjualan dan struktur 

aktiva berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap struktur 

modal. Pertumbuhan 

aktiva bepengaruh 

positif dan tidak 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

Retno Indah 

Sari & Lilis 

Ardini (2017) 

Mengetahui pengaruh 

struktur aktiva, risiko 

bisnis, pertumbuhan 

penjualan dan 

profitabilitas terhadap 

struktur modal 

DV : Struktur 

modal 

IV : Struktur aktiva, 

risiko bisnis, 

pertumbuhan 

penjualan, 

profitabilitas 

Perusahaan 

customer goods 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Metode 

purposive 

sampling 

Struktur aktiva dan 

pertumbuhan 

penjualan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

struktur modal. Risiko 

bisnis berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

Profitabilitas 
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berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

A.A Ngr Ag 

Ditya Yudi 

Primantara dan 

Made Rusmala 

Dewi (2016) 

Mengetahui pengaruh 

likuiditas, profitabilitas, 

risiko bisnis, ukuran 

perusahaan, dan pajak 

terhadap struktur modal 

DV : Struktur 

modal 

IV : Likuiditas, 

profitabilitas, risiko 

bisnis, ukuran 

perusahaan, pajak 

Perusahaan rokok 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Metode asosiatif Likuiditas, ukuran 

perusahaan, dan pajak 

memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap struktur 

modal. profitabilitas 

berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap struktur 

modal. Risiko bisnis 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap struktur 

modal. 
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2.2 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan teori dasar yang digunakan dalam sebuah 

penelitian, dalam penelitian ini yang digunakan sebagai landasan teori adalah 

konsep dasar mengenai struktur modal serta teori yang dikemukakan oleh para 

ahli. 

 

2.2.1 Struktur Modal 

Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan yang berarti 

suatu perbandingan pendanaan jangka panjang perusahaan yang telah ditunjukkan 

oleh perbandingan hutang jangka panjang pada modal sendiri (Martono dan 

Harjito, 2010:240). Saleem at al (2013) menyatakan struktur modal berkaitan 

dengan perbedaan penelitian yang dipakai perusahaan untuk membiayai 

modalnya. Suatu perusahaan sangat penting untuk menentukan bagaimana 

komposisi yang baik dari struktur modal sehingga perusahaan dalam kegiatan 

operasional dan produksi dapat berjalan dengan baik dengan struktur modal yang 

optimal. Suatu struktur modal dikatakan optimal yaitu karena dapat memberikan 

keseimbangan pada risiko dan pengembalian untuk memaksimalkan harga saham.  

Penggunaan hutang tidak selalu berdampak baik untuk pendanaan 

perusahaan sebab salah satu beban suatu perusahaan adalah hutang. Semakin 

tinggi utang yang digunakan maka semakin besar risiko yang ditanggung 

perusahaan akan tetapi hal tersebut juga akan semakin besar tingkat pengembalian 

yang diharapkan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat hutang yang dimiliki 

perusahaan maka semakin tinggi pula risiko yang dihadapi perusahaan, sebaliknya 
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semakin rendah tingkat pengembalian hutang maka semakin rendah pula risiko 

yang dihadapi suatu perusahaan. 

Struktur modal dapat diproksikan menggunakan Debt to Equity Ratio 

(DER), Debt to Total Assets (DAR), Long term Debt to Equity Ratio (LDER), 

Long term Debt to Assets Ratio (LDAR). 

a. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang menunjukkan 

hubungan diantara jumlah hutang yang diberikan kepada kreditur dengan 

banyaknya modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Debt to 

Equity Ratio digunakan dalam menganalisis laporan keuangan untuk 

mengetahui besarnya jaminan yang tersedia pada kreditur. Rumus 

perhitungan Debt to Equity Ratio (DER) adalah sebagai berikut: 

DER =
Total utang 

Total Ekuitas
    …………..(1) 

b. Debt to Assets Ratio (DAR) 

Debt to Assets Ratio (DAR) merupakan rasio yang mengukur seberapa 

besar aset perusahaan yang dibiayai oleh kreditur. Para calon investor 

menjadikan dasar DAR untuk menanamkan investasi ke dalam sebuah 

perusahaan sebab dapat mengilustrasikan total aset yang diketahui mampu 

menggambarkan tingkat pengembalian yang akan diterima oleh 

perusahaan. Rumus perhitungan Debt to Assets Ratio (DAR) adalah 

sebagai berikut : 

DAR =
Total utang 

Total Aset
    …………..(2) 
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c. Long term Debt to Equity Ratio (LDER) 

Long term Debt to Equity Ratio (LDER) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri 

yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang dengan membandingkan 

diantara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang ada di 

perusahaan. Rumus perhitungan Long term Debt to Equity Ratio (LDER) 

adalah sebagai berikut : 

LDER =
Total Hutang Jangka Panjang  

Total Ekuitas
         …………..(3) 

d. Long term Debt to Assets Ratio (LDAR) 

Long term Debt to Assets Ratio (LDAR) merupakan suatu rasio yang 

dapat menggambarkan berapa hutang jangka panjang yang akan digunakan 

perusahaan dalam membiayai asetnya untuk mengetahui aset suatu 

perusahaan. Rumus perhitungan Long term Debt to Assets Ratio (DAR) 

adalah sebagai berikut: 

LDAR =
Total Hutang Jangka Panjang  

Total Aset
  …………..(4) 

 

2.2.2 Teori Struktur Modal 

Dalam menentukan struktur modal yang optimal bisa didasarkan pada teori 

para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Teori Modigliani dan Miller (Teori MM) 

Teori Modigliani dan Miller (1958) atau yang dikenal dengan teori MM 

merupakan dasar dari teori keuangan modern. Teori ini mengakui tidak 
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adanya hubungan antara pendanaan dan investasi. Artinya dalam mendanai 

investasi, menggunakan hutang atau tanpa hutang tidak berpengaruh 

terhadap perubahan nilai perusahaan. 

a. MM Tanpa Pajak 

Pertama kali MM memperkenalkan teori struktur modal dengan 

asumsi tidak ada pajak pendapatan perusahaan. Dengan asumsi ini maka 

MM secara matematis menggunakan tiga preposisi: 

Preposisi 1, MM berpendapat bahwa nilai perusahaan tidak lain 

merupakan kapitalisasi laba operasi bersih yang diharapkan atau expected 

net operating income (NOI = EBIT) dengan tingkat kapitalisasi konstan 

yang sesuai dengan tingkat risiko perusahaan. MM berpendapat bahwa 

nilai perusahaan tidak tergantung atau tidak dipengaruhi oleh struktur 

modal. Dengan pendapat ini secara tidak langsung dijelaskan bahwa biaya 

modal rata-rata tertimbang sering disebut juga dengan tingkat 

keuntunganyang diharapkan atas portofolio. Implikasi kedua adalah bahwa 

biaya modal rata-rata tertimbang dengan biaya modal sendiri untuk 

perusahaan yang tidak memiliki hutang. 

Preposisi II, MM berpendapat bahwa biaya modal sendiri perusahaan 

yang memiliki hutang adalah sama dengan biaya modal sendiri perusahaan 

yang tidak memiliki hutang ditambah dengan premium risiko. Dalam 

preposisi kedua ini MM berpendapat bahwa apabila hutang perusahaan 

semakin besar maka biaya modal sendiri juga semakin besar. Hal ini 

disebabkan karena risiko yang dihadapi oleh pemilik modal sendiri 
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semakin besar dengan demikian pemilik modal sendiri meminta tingkat 

keuntungan yang semakin besar. Dari kedua preposisi ini secara implisit 

MM berpendapat bahwa semakin besar hutang yang digunakan dalam 

struktur modal tidak akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Preposisi III, preposisi ketiga ini menyatakan bahwa perusahaan 

seharusnya melakukan investasi proyek baru sepanjang nilai perusahaan 

meningkat paling tidak sebesar biaya investasi. 

b. MM dengan Pajak 

MM juga mengembangkan ketiga preposisi tersebut dalam kondisi ada 

pajak penghasilan perusahaan. Dalam kondisi ada pajak penghasilan, 

perusahaan yang memiliki hutang akan memiliki nilai yang tinggi jika 

dibanding dengan perusahaan tanpa hutang. 

Preposisi I, nilai perusahaan yang memiliki hutang adalah sama 

dengan nilai perusahaan yang tidak memiliki hutang ditambah nilai 

perlindungan pajak. Adapun nilai perlindungan pajak ini adalah sebesar 

pajak penghasilan perusahaan dikalikan dengan hutang perusahaan. 

Preposisi II, dalam kondisi ada pajak penghasilan, MM berpendapat 

bahwa biaya modal sendiri perusahaan yang memiliki hutang adalah sama 

dengan biaya modal sendiri perusahaan yang tidak memiliki hutang 

ditambah premium risiko. Besarnya premium risiko ini tergantung atas 

besarnya hutang dan selisih atas biaya modal sendiri perusahaan yang 

tidak memiliki biaya hutang. 
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Preposisi III, MM berpendapat bahwa perusahaan seharusnya 

melakukan investasi sepanjang memenuhi persyaratan IRR > pembatas 

untuk setiap investasi baru. 

2. Trade-Off Theory 

Menurut teori ini, untuk dapat menentukan struktur modal yang optimal 

maka harus memasukkan faktor antara lain: pajak, biaya keagenan (agency 

cost) dan biaya kesulitan keuangan (financial distress) tetapi tetap 

mempertahankan asumsi efisien pasar dan symetric infotmation sebagai 

imbangan dan manfaat penggunaan hutang. Salah satu hal yang terpenting 

adalah dengan semakin tingginya hutang, maka akan semakin tinggi 

kemungkinan (profitabilitas) kebangkrutan yang bisa cukup signifikan. 

Biaya tersebut mencakup: (1) biaya langsung: biaya yang dikeluarkan 

untuk membayar biaya administrasi, biaya perencanaan, biaya akuntan, 

biaya lainnya; (2) biaya tidak langsung: biaya yang terjadi karena dalam 

kondisi kebangkrutan, perusahaan lain atau pihak lain tidak mau 

berhubungan dengan perusahaan secara normal Hanafi (2010:309) 

3. Pecking Order Theory 

Perusahaan yang ingin berkembang selalu membutuhkan modal yang salah 

satunya diperoleh dari hutang hal ini sesuai dengan pecking order theory. 

Namun demikian, perusahaan tidak mudah untuk memperoleh pinjaman, 

karena harus menganalisis terlebih dahulu apakah memang sudah tepat 

untuk berhutang. Jika sumber-sumber dari internal, seperti modal sendiri 

atau laba ditahan masih kurang, maka perusahaan dapat melakukan 
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pinjaman. Untuk itu, perlu dianalisis untung ruginya bila melakukan 

pinjaman. 

 

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal 

Faktor-faktor yang umumnya dipertimbangkan dalam mengambil 

keputusan mengenai struktur modal di antaranya sebagai berikut: 

1. Profitabilitas, perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas 

investasi menggunakan hutang yang relatif kecil. Dengan tingkat 

pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai 

sebagian besar pendanaan dengan dana internal. 

2. Stabilitas penjualan, perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat 

dengan aman mengambil lebih banyak hutang dan menanggung beban 

tetap yang lebih tinggi daripada perusahaan yang penjualannya tidak stabil. 

3. Struktur aktiva, perusahaan yang mempunyai jenis aktiva sesuai untuk 

jaminan kredit akan cenderung menggunakan banyak hutang karena 

kemudahan yang dimiliki. 

4. Sikap pemberi pinjaman dan perusahaan penilai kredibilitas, tanpa melihat 

analisis para manajer atas faktor-faktor leverage yang tepat bagi 

perusahaan mereka sendiri. Perilaku pemberi pinjaman dan perusahaan 

penilai kredibilitas sering kali memengaruhi keputusan struktur keuangan. 

5. Risiko bisnis, Risiko bisnis bisa menjadi salah satu alasan kenapa 

perusahaan mengalami kesulitan untuk pendanaan eksternalnya. Hal ini 

berpengaruh kepada leverage perusahaan. 
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6. Ukuran Perusahaan, Perusahaan besar lebih cenderung melakukan 

diversifikasi usaha lebih banyak dibanding perusahaan kecil. Hal inilah 

yang membuat perusahaan kecil lebih rentan bangkrut sedangkan 

perusahaan besar lebih siap menghadapi krisis karena memiliki ukuran 

perusahaan yang lebih besar. 

 

2.2.4 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dari kegiatan normal bisnisnya (Hery, 2015:226). Laba 

menjadi salah satu ukuran kinerja perusahaan yang berorientasi profit. Perusahaan 

yang memiliki kinerja yang baik berarti perusahaan tersebut memiliki laba yang 

tinggi dan bisa menjaga keberlangsungan dan semua kegiatan yang berada dalam 

perusahaan di masa mendatang. 

Perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi, biasanya dalam 

penggunaan utang relatif lebih rendah, hal ini disebabkan keuntungan yang tinggi 

bisa digunakan suatu perusahaan sebagai permodalan hanya dengan laba ditahan 

(Brighman dan Houston, 2011:189). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 

Pecking Order Theory yaitu profitabilitas yang tinggi tidak memiliki 

kecenderungan dalam penggunaan liabilitas untuk kebutuhan dananya melainkan 

dari dana internal perusahaan. 

Profitabilitas dapat diproksikan menggunakan Return On Equity (ROE), 

Return On Assets (ROE), Net Profit Margin (NPM), Gross Profit Margin (GPM), 

Operating Profit Margin (OPM). 

a. Return On Equity (ROE)  
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Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak 

dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini 

mempunyai peranan penting bagi pemegang saham untuk mengetahui 

efektivitas dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh 

pihak manajemen 

ROE =
Laba Bersih  

Total Model Ekuitas
   …………..(5) 

 

b. Return On Assets (ROA)  

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setalah pajak 

dengan menggunakan aset yang dimiliki perusahaan. Rasio menjadi rasio 

yang penting untuk pihak menejemen untuk mengetahui dan mengevaluasi 

efektivitas maupun efisiensi manajemen dalam mengelola seluruh aset 

perusahaan. 

ROA =
Laba Bersih  

Total Aset
             …………..(6) 

 

c. Net Profit Margin (NPM)  

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam hal menghasilkan laba bersih 

setalah pajak dari penjualan perusahaan. Rasio ini menunjukkan 

bahwasannya efisiensi dari seluruh bagian yang meliputi bagian produksi 

dan bagian operasionalnya perusahaan. 
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NPM =
Laba Bersih  

Penjualan Bersih
      …………..(7) 

d. Gross Profit Margin (GPM) 

Gross Point Margin (GPM) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam hal menghasilkan laba kotor 

dengan penjualan yang dilakukan perusahaan. 

GPM =
Laba Kotor 

Penjualan Bersih
   …………..(8) 

 

e. Operating Profit Margin (OPM) 

Operating Profit Margin (OPM) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih 

sebelum bunga dan pajak dengan penjualan yang dilakukan perusahaan.  

OPM =
Laba Operasional

Penjualan Bersih
   …………..(9) 

 

2.2.5 Likuiditas 

Likuiditas merupakan suatu kemampuan perusahaan yang digunakan 

untuk pemenuhan jangka pendek tepat pada waktunya (Fahmi, 2014:69). 

Perusahaan dinyatakan liquid apabila mempunyai kemampuan membayar yang 

tinggi untuk terpenuhinya semua kewajiban keuangannya, sedangkan perusahaan 

dinyatakan iliquid apabila perusahaan tidak mampu membayar utang jangka 

pendeknya. Oleh karena itu, diperlukannya likuiditas untuk mengetahui seberapa 

liquidnya suatu perusahaan. 

Pecking Order Theory mengatakan perusahaan yang tidak melakukan 

pembiayaan hutang maka perusahaan tersebut dikatakan memiliki tingkat 
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likuiditas yang cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan bahwa perusahaan yang 

memiliki tingkat likuiditas yang tinggi maka penggunaan dana internalnya 

didahulukan terlebih dahulu daripada penggunaan dana eksternal untuk 

membiayai investasinya. 

Likuiditas dapat diprosikan dengan menggunakan current ratio (CR), 

Quick Ratio (QR), Cash Ratio. 

a. Current Ratio (CR) 

Current Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

sebuah kemampuan perusahaan sebagai membayar hutang lancar dengan 

menggunakan  aset lancar yang dimiliki. 

CR =
Aset Lancar

Hutang Lancar
        …………..(10) 

 

b. Quick Ratio (QR) 

Quick Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur suatu 

kemampuan untuk melakukan pembayaran terhadap liabilitas lancar 

dengan menggunakan aset yang lebih liquid. 

QR =
Aset Lancar−Persediaan−Bi.Dibayar Dimuka

Liabitas Jangka Pendek
    ………..(11) 

 

c. Cash Ratio  

Cash Ratio merupakan sebuah kemampuan kas dan surat berharga 

yang perusahaan miliki untuk menutup kewajiban lancar. 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Kas+Surat Berharga Jk.Pendek

Kewajiban Jangka Pendek
    …………..(12) 
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2.2.6 Pertumbuhan Aset 

Istilah pertumbuhan aset menurut Prasetyo (2011:110) menunjukkan 

pertumbuhan perusahaan yang identik dengan aset perusahaan baik itu aset fisik 

meliputi gedung, tanah, bangunan dan financial asset diantaranya piutang, kas dan 

lain-lain. 

Pertumbuhan aset merupakan suatu penurunan atau peruabahan 

peningkatan total aset yang perusahaan miliki. Aset memiliki manfaat ekonomi 

dimasa yang akan datang. Besarnya aset yang dimiliki memungkinkan suatu 

perusahaan untuk mengembangkan usahanya atau bisa digunakan untuk mencicil 

hutang. 

Aset adalah suatu aset yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan 

operasional suatu perusahaan. Semakin besar aset yang diharapkan maka 

perusahaan akan menghasilkan hasil operasional yang semakin besar pula. 

Peningkatan aset yang diikuti dengan peningkatan hasil operasi akan lebih 

menambah kepercayaan tersendiri bagi pihak luar terhadap perusahaan. 

peningkatan kepercayaan bagi pihak luar pada perusahaan berarti proporsi hutang 

akan semakin lebih besar daripada modal sendiri. 

Pertumbuhan aset dapat diproksikan menggunakan Assets Growth dan 

Growth Potensial. 

a. Assets Growth 

Assets Growth merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan diantara selisih aktiva pada waktu t dengan t-1 dan dibagi 

dengan aktiva t-1. 
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𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ =
Total Aset tahun t−Total Aset tahun t−1

Total Aset tahun t−1
x100%   ……..(13) 

b. Growth Potensial 

Growth Potensial meruakan rasio yang menunjukkan selisih total aset 

pada tahun t-1 terhadap total aset t-1, semakin cepat pertumbuhan aset 

maka semakin besar kebutuhan dana dimasa mendatang. 

𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑎𝑙 =
Total Aset tahun t−Total Aset tahun t−1

Total Aset tahun t−1
     ..……..(14) 

 

2.2.7 Ukuran Perusahaan 

Istilah ukuran perusahaan menurut Riyanto (2011:305) mengatakan bahwa 

ukuran perusahaan bisa digambarkan dengan besar kecilnya suatu perusahaan itu 

sendiri yang ditunjukkan pada jumlah penjualan, total aktiva, rata-rata total aktiva 

dan rata-rata penjualan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka penggunaan 

modal asing akan berkecenderungan semakin besar pula. Hal tersebut dikarenakan 

modal asing merupakan salah satu cara pemenuhan apabila modal sendiri tidak 

tercukupi untuk menunjang kegiatan operasionalnya, sehingga suatu perusahan 

yang besar pastinya juga akan membutuhkan dana yang besar. 

Perusahaan yang besar umumnya lebih mudah untuk mendapatkan 

pinjaman daripada perusahaan kecil, yang mana aset perusahaan bisa menjadi 

andalan untuk jaminan dalam hal hutang. Ukuran perusahaan sering menjadi 

pertimbangan untuk menghadapi suatu risiko likuiditas pada perusahaan, yang 

mana dalam menghadapi permasalahan yang terjadi perusahaan besar diakui lebih 

bijak daripada perusahaan kecil untuk mengatasi permasalahan tersebut. 
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Ukuran perusahaan dapat diproksikan menggunakan Log Natural Total 

Aset yang memiliki tujuan untuk meminimalkan kelebihan fluktuasi data. 

Penggunaan log natural banyaknya aset dengan nilai ratusan miliar bahkan triliun 

akan disederhanakan, tanpa harus proporsi dari banyaknya aset yang sebenarnya 

diubah. 

𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝐿𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠    …………..(15) 

 

2.2.8 Pertumbuhan Penjualan 

Istilah penjualan menurut Mulyadi (2016:160) merupakan suatu aktivitas 

yang dipergunakan penjual untuk menjual barang dan jasa dengan maksud ingin 

memperoleh keuntungan dari terjadinya suatu transaksi-transaksi. Penjualan 

mempunyai peranan penting karena dapat mempengaruhi perkembangan suatu 

perusahaan. Penjualan juga bisa disebut sebagai terpindahnya hak kepemilikan 

atas barang dan jasa dari pihak penjual dan pembeli. Manajemen perusahaan 

selalu mengupayakan dalam peningkatan penjualan produk disebabkan karena 

pertumbuhan yang tinggi akan saling berkaitan dengan keuntungan suatu 

perusahaan (Priambodo, 2014). 

Pertumbuhan penjualan sebagai suatu kenaikan atau penurunan dari 

penjualan tahun ke tahun yang bisa dilihat dari laporan laba dan rugi 

perusahaan.penjualan yang baik dari tahun ke tahun maka dapat disimpulkan 

bahwa perusahaan tersebut dikatakan baik dan sebaliknya (Maryanti, 2016). 

Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan dan laba yang tinggi 

maka dalam penggunaan hutang sebagai sumber dana ekternal cenderung lebih 
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besar daripada perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah. 

Pertumbuhan penjualan dapat diproksikan menggunakan Sales Growth (SG). 

Sales Growth (SG) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan penjualan pada tahun ke-t setelah dikurangi dengan penjualan pada 

tahun sebelumnya terhadap penjualan pada tahun sebelumnya. 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ =
Penjualan t−Penjualan t−1

Penjualan t−1
x 100%     …………..(16) 

 

2.2.9 Risiko Bisnis 

Istilah risiko bisnis menurut Brigman dan Houston (2011) mengartikan 

bahwa risiko sebagai harapan terjadinya beberapa peristiwa yang tidak 

menguntungkan. Risiko bisnis dapat disebut sebagai risiko yang diakibatkan oleh 

suatu ketidakpastian perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dimasa 

mendatang. Perusahaan harus memenuhi semua kewajiban yang timbul akibat 

pinjaman yang didapat perusahaan. Risiko bisnis dalam perusahaan bisa 

dipengaruhi oleh stabilitas pendapatan dan struktur biaya operasionalnya. 

Perusahaan dengan banyaknya hutang yang tinggi menjadikan timbulnya risiko 

bisnis sebab perusahaan harus bisa mencapai kewajibannya dan juga beban bunga 

yang harus ditanggung perusahaan. Perusahaan yang sedang menghadapi risiko 

bisnis yaitu perusahaan yang mempunyai laba fluktuasi (Amiriyah, 2014). 

Perusahaan yang mempunyai risiko bisnis kecil apabila permintaan akan 

produknya stabil, harga-harga masukan dan produknya relatif konstan. Risiko 

akan meningkat jika dibarengi dengan penggunaan hutang yang tinggi. Oleh 
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karena itu, perusahaan dengan risiko yang tinggi seharusnya menggunakan hutang 

yang lebih sedikit dengan tujuan untuk menghindari risiko kebangkrutan. 

Risiko bisnis dapat diproksikan menggunakan Business Risk, Degree of 

Operating Laverage (DOL), dan Return on Equity (ROE). 

a. Business Risk 

Business Risk adalah rasio yang digunakan untuk mengukur stabilitas 

usaha pada suatu perusahaan yang dapat dituliskan sebagai berikut  

𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑖𝑠𝑘 =
 EBIT

Total  Aset
        …………..(17) 

 

b. Degree of Operating Leverage (DOL) 

Degree of Operating Leverage (DOL) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh pada perubahan volume 

penjualan terhadap perubahan EBIT 

DOL =
% Perubahan EBIT

% Perubahan Penjualan
                …………..(18) 

 

c. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur penggunaan pada koefisien variasi dari laba atau keuntungan. 

ROE =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
x 100%     …………..(19) 
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2.2.10 Pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal 

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam hal 

pengelolaan modal untuk kegiatan operasional dalam rangka memperoleh 

keuntungan. Menurut Brigham dan Houston (2011:189) berpendapat tingkat 

pengembalian yang tinggi memungkinkan suatu perusahaan untuk melakukan 

sebagian besar dananya melalui dana yang dihasilkan secara internal. 

Perusahaan dikatakan mengguntungkan pada dasarnya karena tidak 

memerlukan pembiayaan dengan menggunakan hutang. Perusahaan yang 

memiliki laba ditahan yang cukup tinggi maka sudah memadai dalam hal 

membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaannya. Hal ini sejalan dengan 

pecking order theory yang menyatakan bahwa apabila dana internal sudah 

mencapai kebutuhan sebagian besar dana, maka hutang lebih bisa ditekankan ke 

tingkat yang lebih rendah yang berarti dana internal merupakan pilihan utama 

dalam pemenuhan sumber pembiayaan. Jadi dari pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat keuntungan maka ketergantugan modal 

yang diperoleh dari pihak eksternal akan semakin rendah dikarenakan tingkat 

keuntungan yang tinggi memungkinkan perusahaan dalam penggunaan dana 

melalui dana internal berupa laba ditahan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Ayu Amanda Mas Juliantika dan 

Made Rusmala Dewi (2016) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal yang berarti semakin 

tinggi tingkat profitabilitas maka struktur modal akan semakin rendah. Pernyataan 

tersebut juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bhawa & S 
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Dewi (2015), Ariyani et al (2018), Sari &Ardini (2017). Hasil berbeda yang 

dilakukan oleh Adiyana & Ardiana (2014), Puspita & Dewi (2019) menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal 

dikarenakan perusahaan yang melakukan ekspansi yang membutuhkan banyak 

dana untuk mendorong peningkatan laba dimasa yang akan datang. 

 

2.2.11 Pengaruh Likuiditas terhadap Struktur Modal 

Likuiditas merupakan suatu kemampuan perusahaan yang dimiliki oleh 

perusahaan untuk pemenuhan kewajiban jangka pendeknya dengan dana lancar 

yang dimiliki (Wiagustini, 2014:85). Proksi yang digunakan untuk mengukur 

likuiditas adalah current ratio (CR). Current ratio merupakan rasio yang 

digunakan sebagai pengukuran kemapuan perusahaan melalui kewajibannya yang 

akan segera jatuh tempo (Wiagustini, 2014:87). Current ratio bisa digambarkan 

dengan perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar. 

Perusahaan memiliki likuiditas yang baik dengan ditunjukkan jika aset 

lancar lebih tinggi dibandingkan utang lancar, dan likuiditas yang baik mampu 

memberikan kepercayaan bagi kreditur bahwa dana yang dipinjamkan ke 

perusahaan akan dapat dilunasi atau dapat dikatakan bahwa tigginya likuiditas 

dalam perusahaan cenderung untuk memperoleh pendanaan dari utang yang 

tinggi. Pendanaan yang berasal dari utang didapatkan perusahaan dengan lebih 

mudah dari tingkat likuiditas perusahaan yang semakin likuid. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa perusahaan likuiditas akan sebanding dengan perubahan struktur 

modal, jika likuiditas mengalami kenaikan satu satuan maka struktur modal  juga 
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akan mengalami kenaikan satu satuan juga, yang berarti semakin tinggi tingkat 

likuiditas semakin tinggi pula struktur modalnya.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bhawa & S Dewi (2015) yang 

menyatakan bahwa likuditas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

struktur modal, dan hasil tersebut didukung dengan hasil penelitian dari Adiyana 

& Ardiana (2014), Primantara & Dewi (2016), sedangkan penelitian oleh 

Juliantika & S Dewi (2016) menyatakan bahwa likuiditas mempunyai pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap struktur modal yang dikarenakan perusahaan yang 

memiliki likuiditas yang tinggi lebih memilih tidak menggunakan hutang sebab 

perusahaan mempunyai dana internal yang lebih besar sebagai pembiayaan 

investasi yang dilakukan. 

 

2.2.12 Pengaruh Pertumbuhan Aset terhadap Struktur Modal 

Pertumbuhan aset merupakan perubahan tahunan dari total aktiva. 

Tingginya pertumbuhan aset membuat perusahaan akan meningkatkan sumber 

dana eksternal sebab sumber internal tidak dapat mendukung tingkat pertumbuhan 

yang berada pada perusahaan (Dewi dan Sudiarta, 2017). 

Perusahaan menjadi lebih besar berarti sesuai dengan apa yang telah 

diharapkan para pemegang saham, sebeb harapannya pastinya untuk 

mendapatkkan profit sebesar-besarnya yang diperoleh dari investasi mereka dan 

juga menjadi harapan manajemen yang menjalankan perusahaan dengan tujuan 

meningkatkan kualitas dan kapasitas suatu perusahaan. Penambahan aset tidak 

akan untuk pengembangan perusahaan dengan target yang besar jika hanya 

mengandalkan penggunaan modal internal saja, melainkan dengan modal ekternal 
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seperti hutang. Peningkatan aset diikuti dengan peningkatan hasil operasi yang 

akan semakin menambah kepercayaan pihak luar karena dengan kepercayaan 

pihak luar terhadap perusahaan mengakibatkan proporsi hutang akan semakin 

lebih besar dibandingkan dengan modal sendiri. Pernyataan tersebut didukung 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adiyana dan Ardiana (2014) yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan aktiva memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap struktur modal. 

 

2.2.13 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal 

Besar kecilnya suatu perusahaan diukur dengan cara total aset perusahaan 

dengan menggunakan nilai logaritma total aset sebagai perhitungannya (Hartono, 

2015:254). Ukuran perusahaan akan menjadi semakin besar apabila diikuti dengan 

semakin besarnya aset. Perusahaan yang besar juga memiliki kebutuhan dana 

yang besar dan dana eksternal berupa hutang adalah alternatif pemenuhan 

dananya, sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka penggunaan utang 

akan semakin besar dalam memenuhi kebutuhan dananya dibandingkan dengan 

perusahaan kecil (Insiroh, 2014). Profit yang tinggi didapat dari suatu perusahaan 

yang memiliki ukuran yang besar dikarenakan mampu dalam pengelolaan sumber 

dana yang tersedia untuk melakukan aktivitas operasional dengan tujuan 

menghasilkan laba. 

Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar sering dijadikan indikator 

bagi kemungkinan terjadinya kebangkrutan pada suatu perusahaaan, yang mana 

besarnya ukuran perusahaan dipandang lebih dapat menghadapi krisis dalam 

menjalankan usaha, oleh sebab itu pihak kreditur akan merasa aman saat 
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memberikan pinjaman pada perusahaan besar dan juga perusahaan yang besar 

diyakini mampu memenuhi segala kewajibannya terhadap kreditur. Perusahaan 

yang besar lebih banyak menggunakan hutang sehingga dapat memperbesar 

struktur modal, sedangkan perusahaan yang kecil lebih sedikit dalam penggunaan 

hutang akan tetapi dalam penggunaan modal sendiri lebih banyak, sehingga 

struktur modal akan menjadi kecil dikarenakan perusahaan dengan ukuran yang 

besar memiliki kepercayaan yang besar pula dalam memperoleh sumber dana 

sehingga memudahkan untuk memperoleh pinjaman dari kreditur. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ariyani et al (2018) menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur 

modal. Hal ini dikarenakan semakin berkembang pesatnya perusahaan 

membutuhkan dana demi kelangsungan dalam bersaing dengan perusahaan lain 

dimana terjadi akibat dari perusahaan yang terus mengembangkan produk-

produknya harus semakin inovatif, disinilah keputusan pendanaan struktur modal 

berperan dengan lebih dominan menggunakan hutang sebagai jaminan. Hal ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan Adiyana dan Ardiana (2014) dan 

penelitian yang dilakukan Primantara dan Dewi (2016), sedangkan hasil berbeda 

didapatkan oleh hasil penelitian Bhawa dan S Dewi (2015) menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal 

yang dikarenakan kesalahan dalam pengembalian keputusan pendanaan, 

manajemen perusahaan tidak mampu mengelola struktur modal perusahaan 

dengan optimal. 
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2.2.14 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal 

Perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang besar maka akan memiliki 

lebih banyak laba ditahan. Tingkat pertumbuhan perusahaan bisa diketahui dari 

pertambahan volume dan peningkatan harga khusus dalam masalah penjualan, 

karena penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

memperoleh tujuan yang dicapai berupa tingkat laba yang diinginkan, apabila 

semakin besar nilai perbandingannya maka semakin baik tingkat pertumbuhan 

penjualannya. 

Pecking Order Theory menjelaskan bahwa perusahaan yang penjualannya 

mengalami pertumbuhan yang signifikan akan menghasilkan laba yang tinggi 

sehingga perusahaan berkecenderungan membiayai kegiatan operasi perusahaan 

dengan menggunakan dana internal yang dimilikinya yang didapat dari hasil 

operasi, dimana semakin tinggi tingat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan 

maka ketergantungan perusahaan terhadap struktur modal pinjaman berupa hutang 

akan semakin rendah. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yuliandari (2018) dan Ariyani (2018). Hasil berbeda dari penelitian yang 

dilakukan Sawitri dan Lestari (2015) serta Suweta dan Dewi (2016) yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan memilki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap struktur modal dikarenakan perusahaan perlu menambah 

modalnya seiring dengan pertumbuhan penjualan dengan tujuan untuk 

mendukung pengembangan suatu perusahaan, yang berarti semakin tinggi 

pertumbuhan penjualan maka semakin banyak dana yang dibutuhkan untuk 

pembiayaan penjualannya. 
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2.2.15 Pengaruh Risiko Bisnis terhadap Struktur Modal 

Risiko bisnis dapat didefinisikan sebagai salah satu risiko yang sedang 

dihadapi perusahaan ketika menjalankan operasinya yang memberikan petunjuk 

tentang adanya kemungkinan ketidakmampuan perusahaan untuk memberikan 

dana kegiatan operasinya (Joni dan Lina, 2010). 

Risiko yang tinggi dalam perusahaan kemugkinan tidak akan 

menggunakan hutang dalam porsi yang besar, dikarenakan mmenghindari 

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan kesulitan 

pengembalian hutang. Trade off theory menyatakan risiko bisnis yang tinggi 

alangkah baiknya menggunakan hutang yang lebih kecil daripada perusahaan 

yang memiliki risiko bisnis yang rendah. Besarnya penggunaan utang 

mengakibatkan peningkatan beban bunga, sehingga akan semakin mempersulit 

keuangan perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Primantara dan Dewi (2016) 

menunujukkan bahwa risiko bisnis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

struktur modal dan didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliantika dan S 

Dewi (2016), Puspita dan Dewi (2019), dengan alasan perusahaan harus 

memperhitungkan risiko bisnisnya karena merupakan faktor potensial yang 

mengancam kelangsungan hidup perusahaan. tingginya risiko bisnis akan 

membuat perusahaan kesulitan dalam menentukan target labanya sebab cenderung 

flukftuatif. Perusahaan akan cenderung menggunakan hutang yang rendah apabila 

dalam perusahaan memiliki risiko bisnis yang tinggi karena dengan tinggiya risiko 

akan berpengaruh pada pengembalian hutang-hutangnya. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Menurut Sugiono (2017) kerangka berpikir merupakan sintesa yang 

mencerminkan hubungan antara variabel yang diteliti, selain itu juga dapat 

diartikan sebagai tuntunan salam pemecahan masalah penelitian serta 

merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi 

dengan penjelasan kualitatif. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dibuat kaitan antara 

profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan aset, ukuran perusahaan, pertumbuhan 

penjualan dan risiko bisnis terhadap struktur modal dengan kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hipotesis penelitian sebagai 

acuan awal pada penelitian ini yang didasarkan teori dan penelitian terdahulu. 

H1: Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan Aset, Ukuran Perusahaan, 

Pertumbuhan Penjualan, dan Risiko Bisnis secara simultan berpengaruh 

terhadap struktur modal perusahaan. 

H2: Profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap 

struktur modal perusahaan.  

H3: Likuiditas secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

struktur modal perusahaan.  

H4: Pertumbuhan Aset secara parsial berpengaruh positif signifikan 

terhadap struktur modal perusahaan. 

H5: Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh positif signifikan 

terhadap struktur modal perusahaan. 

H6: Pertumbuhan Penjualan secara parsial berpengaruh negatif signifikan 

terhadap struktur modal perusahaan. 

H7: Risiko Bisnis secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap 

struktur modal perusahaan. 

 


