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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Pecking Order (Pecking Order Theory) 

Menurut Fahmi (2014: 193) mengatakan Pecking Order Theory 

merupakan suatu kebijakan yang ditempuh oleh suatu perusahaan untuk 

mencari tambahan dana dengan cara menjual aset yang dimilikinya. Seperti 

menjual gedung (build), tanah (land), peralatan (inventory) yang dimilikinya 

dan aset-aset lainnya, termasuk dana yang berasal dari laba ditahan (retained 

earning). 

Mengenai laba ditahan menurut M. Fuad dkk (2000) dalam Fahmi 

(2014) mengatakan “Alternatif lain untuk pembiayaan modal sendiri adalah 

laba ditahan, yakni bagian laba yang tidak dibagikan kepada pemegang 

saham”. Lebih jauh Smith dan Skousen (1983) dalam Fahmi (2014) 

mengatakan, “Laba yang ditahan pada hakikatnya adalah tempat pertemuan 

akun-akun neraca dan akun-akun laporan laba-rugi”. 

Secara umum laba ditahan ada 2 (dua) yaitu: 

a. Laba ditahan yang dialokasikan, dan  

b. Laba ditahan yang tidak dialokasikan.  

Pada kebijakan pecking order theories artinya perusahaan melakukan 

kebijakan dengan cara mengurangi kepemilikan aset yang dimilikinya karena 

dilakukan kebijakan penjualan. Dampak lebih jauh perusahaan akan 

mengalami kekurangan aset karena dipakai untuk  membiayai rencana 
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aktivitas perusahaan baik yang sedang maupun yang akan. Yang sedang 

seperti untuk membayar utang yang jatuh tempo dan yang akan datang seperti 

untuk pengembangan produk baru (new product) dan ekspansi perusahaan 

dalam membuka kantor cabang pembantu (sub brand office). 

2.1.2. Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Menurut Brigham dan Houston (2006: 38-40) mengatakan MM 

berasumsi bahwa investor memiliki informasi yang sama tentang prospek 

sebuah perusahaan seperti para manajernya – hal ini disebut informasi 

simetris (symmetric information). Namun kenyataannya, para manajer sering 

kali memiliki informasi yang lebih baik daripada investor pihak luar. Hal ini 

disebut informasi asimetris (asymmetric information), dan memiliki pengaruh 

yang penting pada struktur modal yang optimal. Untuk melihat alasannya, 

kita ambil contoh dua situasi, satu situasi dimana manajer perusahaan 

mengetahui bahwa prospek perusahaan sangat menguntungkan (favorable – 

Perusahaan F) dan situasi yang lainnya dimana manajer mengetahui bahwa 

masa depan tidak terlihat begitu menguntungkan (unfavorable – Perusahaan 

U). 

Seandainya, sebagai contoh, laboratorium penelitian dan 

pengembangan Perusahaan F baru saja menemukan obat flu biasa yang belum 

dipatenkan. Perusahaan ingin menjaga rahasia adanya produk baru tersebut 

selama mungkin untuk menunda masuknya para pesaing ke dalam 

pasar.pabrik baru harus dibangun untuk membuat produk baru tersebut, 

sehingga dibutuhkan modal. Bagaimana sebaiknya Perusahaan F 

mendapatkan modal yang dibutuhkan? Jika perusahaan menjual sahamnya, 

maka, ketika keuntungan produk baru mulai diterima, harga saham akan naik 
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secara drastis, dan pembeli saham baru tersebut akan meraup banyak 

keuntungan. Pemegang saham saat ini (termasuk para manajer perusahaan) 

juga akan mendapatkan keuntungan, tetapi tidak akan sebanyak jika 

perusahaan tidak menjual saham sebelum harganya akan naik, karena manfaat 

produk baru tersebut harus dibagi dengan para pemegang saham yang baru. 

Karena itu, kita akan memperkirakan sebuah perusahaan dengan prospek 

yang sangat menguntungkan akan mencoba untuk menghindari penjualan 

saham dan, lebih memilih mendapatkan modal baru dengan cara-cara yang 

lain, termasuk menggunakan utang dari luar sasaran struktur modal yang 

normal. Sekarang lihat perusahaan U. Anggaplah para manajer memiliki 

informasi bahwa pesanan-pesanan baru akan turun secara tajam karena salah 

satu pesaing telah memasng teknologi baru yang meningkatkan kualitas 

produknya. Perusahaan U harus meningkatkan fasilitasnya sendiri, dengan 

biaya yang tinggi, hanya untuk menjaga tingkat penjualan saat ini. sebagai 

akibatnya, pengembalian atas investasinya akan turun (tetapi tidak akan 

sebanyak jika perusahaan tidak tidak mengambil tindakan sama sekali, karena 

hal itu akan mengarah pada kerugian 100 persen akibat bangkrut). Bagaimana 

cara perusahaan U mendapatkan modal yang sangat dibutuhkannya? Ini 

adalah situasi yang merupakan kebalikan dari yang dihadapi Perusahaan F, 

yang tidak ingin menjual sahamnya untuk menghindari keharusan membagi 

manfaat dari pengembangan di masa depan. Sebuah perusahaan dengan 

prospek yang tidak menguntungkan akan ingin menjual saham, yang artinya 

menarik investor-investor baru untuk berbagi kerugian yang mereka 

dialaminya. 
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Kesimpulan dari semua hal diatas adalah bahwa perusahaan dengan 

prospek yang sangat cerah lebih memilih untuk tidak melakukan pendanaan 

melalui penawaran saham baru, sedangkan perusahaan dengan prospek yang 

buruk akan memilih untuk melakukan pendanaan dengan ekuitas pihak luar. 

Bagaimana anda, sebagai seorang investor menyikapi kesimpulan ini? anda 

mungkin akan berkata “Jika saya melihat sebuah perusahaan berencana untuk 

menerbitkan saham baru, hal ini seharusnya akan membuat saya cemas 

karena saya tahu manajemen tidak akan ingin menerbitkan saham jika 

prospek masa depan terlihat bagus. Akan tetapi manajemen akan ingin 

menerbitkan saham baru jika keadaan terlihat buruk. Oleh sebab itu, saya 

sebaiknya menurunkan estimasi atas nilai perusahaan, dengan hal-hal yang 

lain dianggap konstan, jika perusahaan berencana untuk menerbitkan saham 

baru.” 

Jika anda memberikan jawaban di atas, maka pandangan anda 

konsisten dengan pandangan manajer-manajer portofolio yang 

berpengalaman dari institusi-institusi seperti Morgan Guarantly Trust, 

Prudential Insurance, dan sebagainya. Singkatnya, adanya pengumuman 

penawaran saham biasanya akan dianggap sebagai suatu sinyal bahwa 

prospek perusahaan seperti yang dilihat oleh manajemen tidak terlalu cerah. 

Hal ini selanjutnya menunjukkan bahwa ketika sebuah perusahaan 

mengumumkan penawaran saham baru, biasanya harga sahamnya akan 

menurun. Studi-studi empiris telah menunjukkan bahwa situasi seperti ini 

memang benar-benar terjadi. 

Apa implikasi dari semua ini terhadap keputusan struktur modal? 

Karena menerbitkan saham akan memberikan sinyal yang negatif dan 
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akibatnya cenderung malah menekan harga saham, bahkan jika prospek 

perusahaan itu sebetulnya cerah, maka perusahaan sebaiknya, dalam waktu-

waktu normal, memiliki kapasitas pinjaman cadangan (reserve borrowing 

capacity) yang dapat digunakan ketika peluang investasi yang sangat baik 

tiba. 

2.2. Modal 

Menurut Riyanto (2013: 17) pengertian modal yang klasik, dimana 

artian modal ialah sebagai “hasil produksi yang digunakan untuk 

memproduksi lebih lanjut”. Dalam perkembangannya kemudian ternyata 

pengertian modal mulai bersifat “non-physical oriented”, dimana antara lain 

pengertian modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai 

atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal, meskipun 

dalam hal ini sebenarnya juga belum ada persesuaian pendapat diantara para 

ahli ekonomi sendiri. Adapun beberapa defenisi modal yang dikemukkan oleh 

para ahli dikutip sebagai berikut : 

Menurut Lutge dalam Riyanto (2013: 18) mengartikan modal 

hanyalah dalam artian uang (geldkapital). 

Menurut Schwiedland dalam Bambang (2013: 18) memberikan 

pengertian modal dalam artian yang lebih luas dimana modal itu meliputi 

baik modal dalam bentuk uang (geldkapital), maupun dalam bentuk barang 

(sachkapital) misalnya mesin, barang-barang dagang, dan lain sebagainya. 

Kemudian ada beberapa penulis yang menekankan pada kekuasaan 

menggunakannya, yaitu antara lain J.B. Clark. 

Menurut  A.Amonn, J. Von Komoryzynsky dalam Riyanto (2013: 18) 

memandang modal sebagai kekuasaan menggunakan yang diharapkan atas 
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barang-barang modal yang belum digunakan. Dalam hubungan ini perlu 

dikemukakan adanya pengertian “modal abstrak” dan penganjur utama dari 

pengertian tersebut dapatlah disebut J.B. Clark, dimana dia mengatakan: 

“Capital is this permanen fund of productive goods, the identity of whose 

component elements is forever changing. Capital goods are shifting 

component part of this permanent agregate”. Untuk pengertian modal abstrak 

digunakan istilah “capital” dan untuk modal kongkret digunakan istilah “ 

capital goods”. Modal abstrak digambarkan sebagai “air terjun” (waterfall), 

dimana “air terjunnya” adalah tetap, sedangkan “tetesan airnya” selalu 

berganti-ganti. Air terjunnya disamakan dengan modal abstrak yang relatif 

permanen, dan tetesan airnya disamakan dengan modal kongkret yang selalu 

berganti-ganti. Oleh Fisher diberikan istilah lain untuk modal kongkret ialah 

“capital goods” dan untuk modal abstrak ialah “capital value”. Capital 

value dari suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu adalah relatif 

permanen, sementara itu capital goodsnya mengalami perubahan-perubahan 

atau pergantian-pergantian.  

Menurut Meij dalam Riyanto (2013: 18) mengartikan modal sebagai 

“kolektivitas dari barang-barang  modal” yang terdapat dalam neraca sebelah 

debit, sedangkan yang dimaksudkan dengan barang-barang modal ialah 

semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi 

produktifnya untuk membentuk pendapatan. Yang dimaksudkan dengan 

“kekayaan” ialah “daya beli” yang terdapat dalam barang-barang modal. 

Dengan demikian maka kekayaan terdapat dalam neraca sebelah kredit. 

Menurut Polak dalam Riyanto (2013: 18) mengartikan modal ialah 

sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Dengan 
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demikian modal ialah terdapat di neraca sebelah kredit. Adapun yang 

dimaksud dengan barang-barang modal ialah barang-barang yang ada dalam 

perusahaan yang belum digunakan, jadi yang terdapat di neraca sebelah debit. 

Menurut Bakker dalam Riyanto (2013: 18) mengartikan modal ialah 

baik yang berupa barang-barang kongkret yang masih ada dalam rumah 

tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debit, maupun berupa daya 

beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat disebelah kredit. 

2.3. Struktur Modal 

Menurut Halim (2007: 58) menyatakan struktur modal menunjukkan 

perimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat tetap, utang jangka 

panjang, saham preferen, dan saham biasa. Menurut Riyanto (2013: 22) 

mengatakan struktur modal adalah pembelanjaan permanen dimana 

mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal 

sendiri. Apabila struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasiva dalam 

neraca, maka struktur modal hanya tercermin pada utang jangka panjang dan 

unsur-unsur modal sendiri, dimana kedua golongan tersebut merupakan dana 

permanen atau dana jangka panjang. Dengan demikian maka struktur modal 

hanya merupakan sebagian saja dari struktur finansial. 

2.3.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal 

Menurut Brigham dan Houston (2006: 42-44) terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi struktur modal antara lain : 

a) Stabilitas penjualan 

Sebuah perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat dengan 

aman mengambil lebih banyak utang dan menanggung beban tetap 
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yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan penjualan yang tidak 

stabil. Perusahaan-perusahaan fasilitas umum, karena permintaan 

mereka yang stabil secara historis dapat menggunakan lebih banyak 

leverage keuangan daripada perusahaan-perusahaan industri.  

b) Struktur Aktiva 

Perusahaan yang aktivanya cocok sebagai jaminan atas pinjaman 

cenderung lebih banyak menggunakan utang. Aktiva untuk tujuan 

umum yang dapat digunakan oleh banyak bisnis dapat menjadi 

jaminan yang baik, dan sebaliknya pada aktiva untuk tujuan khusus. 

Jadi, perusahaan real estate biasanya sangat terungkit, sedangkan 

perusahaan yang terlibat dalam riset teknologi tidak.  

c) Leverage Operasi 

Jika hal-hal yang lain dianggap sama, perusahaan dengan leverage 

operasi yang lebih sedikit memiliki kemampuan yang lebih baik 

dalam menerapkan leverage keuangan karena perusahaan tersebut 

akan memiliki risiko bisnis yang lebih kecil. 

d) Tingkat Pertumbuhan 

Jika hal-hal yang lain dianggap sama, perusahaan yang tumbuh dengan 

cepat harus lebih banyak mengandalkan diri pada eksternal. Lebih 

jauh, biaya emisi yang terkait dalam penjualan saham biasa melebihi 

biaya yang terjadi ketika menjual utang, yang selanjutnya mendorong 

perusahaan yang tumbuh dengan pesat untuk lebih mengandalkan diri 

pada utang. Namun, pada waktu yang sama, perusahaan-perusahaan 

ini sering kali menghadapi ketidakpastian yang lebih besar, yang 

cenderung mengurangi keinginan mereka untuk menggunakan utang. 



21 
 

 
 

e) Profitabilitas  

Kita sering mengamati bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki 

tingkat pengembalian atas investasi yang sangat tinggi menggunakan 

utang yang relatif sedikit. Meskipun tidak terdapat pembenaran 

teoritis atas fakta ini, salah satu penjelasan praktis adalah bahwa 

perusahaan-perusahaan yang sangat menguntungkan seperti Intel, 

Microsoft, dan Coca-Cola memang sebenarnya tidak banyak 

membutuhkan pendanaan melalui utang. Tingkat pengembalian 

mereka yang tinggi memungkinkan mereka melakukan sebagian besar 

pendanaan secara internal. 

f) Pajak  

Bunga adalah beban yang dapat menjadi pengurang pajak, dan 

pengurang pajak adalah hal yang sangat berharga bagi perusahaan 

dengan tarif pajak yang tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi tarif 

pajak sebuah perusahaan, semakin besar manfaat yang diperoleh dari 

utang. 

g) Pengendalian  

Dampak utang versus saham pada posisi pengendalian manajemen 

dapat mempengaruhi struktur modal. Jika manajemen saat ini 

memiliki kendali atas pengembalian suara (memiliki lebih dari 50 

persen saham) tetapi berada dalam posisi di mana mereka tidak dapat 

membeli saham lagi, manajemen mungkin akan memilih utang untuk 

pendanaan-pendanaan baru. Di lain pihak, manajemen mungkin 

memutuskan untuk menggunakan ekuitas jika situasi keuangan 

perusahaan begitu lemahnya sehingga penggunaan utang dapat 
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mungkin memiliki risiko gagal bayar yang serius, karena jika 

perusahaan mengalami gagal bayar, para manajer tersebut sudah dapat 

dipastikan akan kehilangan pekerjaan mereka. Akan tetapi, jika 

penggunaan utang terlalu sedikit, manajemen dapat menghadapi risiko 

diambil alih. Jadi, pertimbangan pengendalian dapat mengarah pada 

penggunaan dari utang maupun ekuitas, karena jenis modal yang 

paling dapat melindungi manajemen akan bervariasi dari situasi yang 

satu ke situasi yang lainnya. Kejadian apa pun, jika manajemen sama 

sekali tidak merasa aman, mereka akan mempertimbangkan situasi 

pengendalian. 

h) Sikap Manajemen 

Karena tidak ada yang dapat membuktikan bahwa satu struktur modal 

akan mengarah pada harga saham yang lebih tinggi daripada struktur 

modal yang lainnya, manajemen dapat menerapkan pertimbangan 

mereka sendiri atas struktur modal yang tepat. Beberapa manajemen 

cenderung lebih konservatif daripada yang lainnya, dan akibatnya 

menggunakan lebih sedikit utang daripada rata-rata perusahaan di 

dalam industri mereka, sedangkan manajemen yang agresif 

menggunakan lebih banyak utang di dalam pencarian mereka akan 

laba yang lebih tinggi. Sikap pemberi pinjaman dan agen pemberi 

peringkat 

Tanpa melihat analisis para manajer atas faktor-faktor leverage yang 

tepat bagi perusahaan mereka sendiri, perilaku pemberi pinjaman dan 

agen pemeringkat sering kali memengaruhi keputusan struktur 

keuangan. Dalam sebagian besar kasus yang terjadi, perusahaan akan 
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mendiskusikan struktur modalnya dengan pemberi pinjaman dan agen 

pemberi peringkat dan memberikan bobot yang lebih besar pada saran 

mereka. Sebagai contoh, sebuah perusahaan fasilitas umumbesar baru-

baru ini mendapat informasi dari Moody’s dan Standard & Poor 

bahwa obligasinya akan diturunkan peringkatnya jika perusahaan 

tersebut menerbitkan obligasi lagi. Hal ini memengaruhi keputusannya 

untuk mendanai ekspansinya dengan ekuitas biasa. 

i) Kondisi Pasar 

Kondisi dari pasar saham dan obligasi yang mengalami perubahan 

dalam baik jangka panjang maupun pendek dapat memberikan arti 

yang penting pada struktur modal sebuah perusahaan yang optimal. 

Sebagai contoh, selama anjloknya kredit yang belakangan ini terjadi, 

pasar obligasi sampah mengering, dan tidak ada pasar dengan tingkat 

suku bunga yang “wajar” untuk obligasi jangka panjang baru dengan 

peringkat di bawah BBB. Karenanya, perusahaan dengan peringkat 

rendah yang membutuhkan modal terpaksa harus berpaling ke bursa 

saham atau pasar utang jangka pendek tanpa memperhitungkan 

sasaran struktur modal mereka. Namun ketika kondisi ini mulai 

membaik, perusahaan-perusahaan tersebut akan menjual obligasi 

untuk menjadikan struktur modal kembali ke sasaran semula. 

j) Kondisi internal perusahaan 

Kondisi internal sebuah perusahaan juga dapat memiliki pengaruh 

pada sasaran struktur modalnya. Sebagai contoh, seandainya sebuah 

perusahaan baru saja menyelesaikan sebuah program penelitian dan  

pengembangan dengan sukses, dan perusahaan tersebut meramalkan 
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keuntungan yang lebih tinggi dalam waktu yang tidak berapa lama 

lagi. Akan tetapi, keuntungan yang tinggi ini tidak diantisipasi oleh 

para investor, sehingga tidak tercermin dalam harga sahamnya. 

Perusahaan ini tidak akan memilih untuk menerbitkan saham 

perusahaan akan lebih memilih untuk mendanai dengan utang sampai 

keuntungan yang lebih tinggi tadi terwujud dan tercermin dalam harga 

sahamnya. Baru setelah itu perusahaan akan menjual penerbitan 

saham biasa, melunasi utangnya dan kembali kesasaran struktur 

modalnya. Hal ini telah dibahas sebelumnya dalam kaitannya dengan 

informasi asimetris dan pensinyalan. 

2.4. Profitabilitas  

Menurut Fahmi (2014: 80) profitabilitas merupakan rasio yang 

mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukan dengan 

oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya 

dengan penjualan maupun investasi. 

Menurut Fahmi (2014: 81-82) rasio profitabilitas secara umum ada 4 yaitu : 

a. Gross Profit Margin 

Rasio gross profit margin merupakan margin laba kotor. 

Mengenai gross profit margin Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston 

memberikan pendapatnya yaitu, “Margin laba kotor, yang 

memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok 

penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk 

mengendalikan biaya persediaan atau biaya operasi barang maupun 

untuk meneruskan kenaikan harga lewat penjualan kepada 
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pelanggan”. Atau lebih jauh Joel G. Siegel dan Jae K. Shim 

mengatakan bahwa, “Persentase dari sisa penjualan setelah sebuah 

perusahaan membayar barangnya, juga disebut margin keuntungan 

kotor (gross profit margin)”. Adapun rumus rasio gross profit margin 

adalah :  

                       

     
 

b. Net Profit Margin 

Rasio net profit margin disebut juga dengan rasio pendapatan 

terhadap penjualan. Mengenai profit margin ini Joel G. Siegel dan Jae 

K. Shim mengatakan : 

1) Margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi dengan 

penjulan bersih. Ini menunjukkan kestabilan kesatuan untuk 

menghasilkan perolehan pada tingkat penjualan khusus. Dengan 

memeriksa margin laba dan norma industri sebuah perusahaan pada 

tahun-tahun sebelumnya, kita dapat menilai efisiensi operasi dan 

strategi penetapan harga serta status persaingan perusahaan dengan 

perusahaan lain dalam industri tersebut. 

2) Margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi laba bersih. 

Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa 

perusahaan mendapat hasil yang baik yang melebihi harga pokok 

penjualan. Adapun rumus rasio net profit margin adalah : 
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Laba setelah pajak ini dianggap sebagai laba bersih. Karena itu 

di beberapa literatur ditemukan jika earning after tax ditulis dengan 

net profit atau laba bersih. Untuk jelasnya dapat kita lihat pada rumus 

dibawah ini. 

          

     
 

c. Return on Investment (ROI) 

Rasio return on investment (ROI) atau pengembalian investasi, 

bahwa di beberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan 

return on asset (ROA). Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang 

telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan 

sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya 

sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. 

Adapun rumus return on investment (ROI) adalah: 

                       

            
 

d. Return on Equity (ROE) 

Rasio return on equity (ROE) disebut juga dengan laba atas 

equity. Dibeberapa referensi disebut juga dengan rasio total asset 

turnover atau perputaran total asset. Rasio ini mengkaji sejauh mana 

suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk 

mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus return on equity 

(ROE) adalah: 
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Penelitian ini menggunakan rasio ROA untuk mengukur tingkat 

profitabilitas perusahaan, karena ROA digunakan untuk mengukur 

efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba keuntungan dengan 

memanfaatkan aset yang dimilikinya. Semakin besar keuntungan 

perusahaan, maka semakin besar laba ditahan yang mampu untuk 

digunakan dalam operasionalnya. Laba ditahan akan digunakan 

sebagai pilihan utama dalam pembiayaan perusahaan sehingga dalam 

struktur modal penggunaan hutang akan semakin rendah seiring 

dengan meningkatnya profitabilitas perusahaan (Farisa, 2017).  

2.5. Likuiditas 

Menurut Fahmi (2014: 65) rasio likuiditas (liquidity ratio) adalah 

kemapuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara 

tepat waktu. Menurut Fahmi (2014: 65) rasio likuiditas secara umum ada 2 

yaitu : 

1) Current Ratio  

Rasio lancar (current ratio) adalah ukuran yang umum 

digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan 

memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo. Adapun rumus 

current ratio adalah:  
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2) Quick Ratio (Acid Test Ratio) 

Quick ratio (acit test ratio) sering juga disebut dengan istilah 

rasio cepat. Rasio cepat adalah ukuran uji solvensi jangka pendek 

yang lebih teliti daripada rasio lancar karena pembilangnya 

mengeliminasi persediaan yang dianggap aktiva lancar yang sedikit 

tidak likuid dan kemungkinan menjadi sumber kerugian. Adapun 

rumus quick ratio (acit test ratio) adalah : 

              
                          

                   
  

Menurut Riyanto (2013: 25) mengatakan likuiditas perusahaan 

adalah kemampuan sebuah perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Kemampuan tersebut merupakan kemampuan perusahaan 

dalam melanjutkan operasionalnya ketika perusahaan tersebut 

diwajibkan untuk melunasi kewajibannya yang akan mengurangi dana 

operasionalnya. Likuiditas dan struktur modal mempunyai pengaruh 

terhadap jenis modal apa yang akan ditarik. Apabila jumlah modal 

yang dibutuhkan sangat besar, maka dirasa perlu bagi perusahaan 

tersebut mengeluarkan sekuritas secara bersama-sama begitu pula 

sebaliknya. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi berarti 

perusahaan memiliki internal financing yang akan cukup digunakan 

untuk membayar kewajibannya sehingga struktur modal juga 

berkurang. 
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2.6. Ukuran Perusahaan 

Halim (2007: 93) mengatakan semakin besar ukuran suatu 

perusahaan, maka kecenderungan menggunakan modal asing juga semakin 

besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar membutuhkan dana yang 

besar pula untuk menunjang operasionalnya, dan salah satu alternatif 

pemenuhannya adalah dengan modal asing apabila modal sendiri tidak 

mencukupi. 

Nugrahani (2012) mengatakan ukuran perusahaan menggambarkan 

besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang besar, memiliki 

total aset yang besar pula. Perusahaan dengan total aset yang besar, 

memudahkan perusahaan tersebut memperoleh dana eksternal. Hal tersebut 

dikarenakan kepercayaan dari kreditur dan investor meningkat pada 

perusahaan dengan total aset yang besar. Perhitungan rasio ukuran 

perusahaan dapat dihitung dengan : 

                      

Sebuah perusahaan besar memiliki total aset yang besar. Dalam setiap 

operasional sebuah perusahaan, perusahaan yang besar memiliki banyak 

kebutuhan dana yang perlu dialirkan untuk menunjang operasionalnya. 

Semakin besar perusahaan, semakin besar pula dana ekstern yang dibutuhkan. 

Sebaliknya, semakin kecil perusahaan semakin sedikit pula dana ekstern yang 

dibutuhkan perusahaan. 
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2.7. Struktur Aset 

Halim (2007: 92) menyatakan pada perusahaan yang struktur 

aktivanya sebagian besar berupa aktiva tetap, maka komposisi penggunaan 

utang akan lebih didominasi oleh utang jangka panjang. Hal ini dimaksud 

untuk menjaga posisi likuiditas. Riyanto (2013: 298) menyatakan struktur 

aset menggambarkan sebagian jumlah aset yang dapat dijadikan jaminan 

(collateral value of assets). Kebanyakan perusahaan industri yang sebagian 

besar modalnya tertanam dalam aset tetap akan mengutamakan pemenuhan 

modalnya dari modal yang permanen yaitu modal sendiri, sedangkan hutang 

bersifat sebagai pelengkap. Hal ini bisa dihubungkan dengan adanya aturan 

struktur finansial konservatif horizontal yang menyatakan bahwa besarnya 

modal sendiri hendaknya paling sedikit dapat menutup jumlah aset tetap 

ditambah aset lain yang sifatnya permanen, sedangkan perusahaan yang 

sebagian besar asetnya terdiri dari aset lancar akan cenderung mengutamakan 

pemenuhan kebutuhan dana dengan hutang. Hal ini menunjukkan adanya 

pengaruh struktur aset terhadap struktur modal suatu perusahaan. 

Habibah (2015) mengatakan struktur aset adalah perimbangan atau 

perbandingan antara aset tetap dengan total aset. Adapun rumus untuk 

mengukur struktur aset sebagai berikut: 
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2.8. Tingkat Pertumbuhan Penjualan 

Nugrahani (2012) menyatakan pertumbuhan penjualan merupakan 

peningkatan penjualan dibanding dengan tahun sebelumnya. Perusahaan 

dengan pertumbuhan penjualan yang stabil akan mempermudah perusahaan 

tersebut untuk memperoleh aliran dana ekstern. Adapun rumus untuk 

mengukur tingkat pertumbuhan penjualan  sebagai berikut: 

  
                         

             
  

 Menurut Brigham dan Houston (2006: 42-44) mengatakan 

perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman 

memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Hal 

ini disebabkan karena kebutuhan dana yang digunakan untuk pembiayaan 

pertumbuhan penjualan semakin besar. Perusahaan yang tumbuh dengan 

pesat harus lebih banyak mengandalkan modal eksternal. 

2.9. Pandangan Islam Mengenai Struktur Modal 

Struktur modal adalah pembelanjaan permanen dimana mencerminkan 

perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Dalam islam 

juga menjelaskan tentang hutang piutang. Allah SWT berfirman dalam QS. 

Al-Baqarah ayat 282 : 

 ًًّّٗ َس َٰٓ أََجٍم يُّ  ٗ ٍٍ إِنَ ۟ا إَِرا تََذايَُتُى تَِذْي َٰٕٓ ٍَ َءاَيُُ َا ٱنَِّزي َٰٓأَيُّٓ يَ 

ََل يَأَْب َكاتٌِة أٌَ  َٔ ْنيَْكتُة تَّْيَُُكْى َكاتٌِةٌۢ تِٱْنَعْذِل  َٔ فَٱْكتُثُُِٕ 

ِّ ٱْنَحكُّ  هِِم ٱنَِّزٖ َعهَْي ًْ ْنيُ َٔ ُ فَْهيَْكتُْة  ُّ ٱَّللَّ ًَ ا َعهَّ ًَ يَْكتَُة َك

 َٔ ِّ ٌَ ٱنَِّزٖ َعهَْي ُُّْ َشْيـ ًّا فَإٌِ َكا ََل يَْثَخْس ِي َٔ ُۥ  َ َستَّّ ْنيَتَِّك ٱَّللَّ
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هِْم  ًْ َٕ فَْهيُ مَّ ُْ ًِ ْٔ ََل يَْستَِطيُع أٌَ يُ ْٔ َضِعيفًّا أَ ٱْنَحكُّ َسفِيًّٓا أَ

َجانُِكْى فَإٌِ نَّْى يَكُ  ٍِ ِيٍ سِّ ِٓيَذْي ُِٓذٔ۟ا َش ٱْستَْش َٔ ُۥ تِٱْنَعْذِل  نِيُّّ ََٕا َٔ

ََٓذآَِٰء أٌَ  ٍَ ٱنشُّ ٌَ ِي ْٕ ًٍَّ تَْشَض ٌِ ِي ٱْيَشأَتَا َٔ ٍِ فََشُجٌم  َسُجهَْي

ََٓذآَُٰء  ََل يَأَْب ٱنشُّ َٔ   ٖ ا ٱْْلُْخَش ًَ ُٓ َش إِْحَذى  ا فَتَُزكِّ ًَ ُٓ تَِضمَّ إِْحَذى 

 َٰٓ  ٗ ا إِنَ ْٔ َكثِيشًّ ا أَ ۟ا أٌَ تَْكتُثُُِٕ َصِغيشًّ َٰٕٓ ًُ ََل تَْسـ َ َٔ إَِرا َيا ُدُعٕ۟ا 

۟ا أَجَ  َٰٕٓ َٰٓ أََلَّ تَْشتَاتُ  ٗ أَْدََ َٔ َذِج   َٓ ُو نِهشَّ َٕ أَْل َٔ  ِ نُِكْى أَْلَسطُ ِعَُذ ٱَّللَّ
هِِّۦ َر 

َشجًّ َحاِضَشجًّ تُِذيُشَََٔٓا تَْيَُُكْى فَهَْيَس َعهَْيُكْى  ٌَ تَِج  َٰٓ أٌَ تَُكٕ إَِلَّ

ََل يُضَ  َٔ ۟ا إَِرا تَثَايَْعتُْى  َٰٔٓ ُِٓذ أَْش َٔ آَٰسَّ َكاتٌِة ُجَُاٌح أََلَّ تَْكتُثَُْٕا 

ٱتَّمُٕا۟  َٔ  تُِكْى 
ُۥ فُُسٌٕقٌۢ َّّ إٌِ تَْفَعهُٕ۟ا فَإَِ َٔ ِٓيٌذ  ََل َش ُكُى  َٔ ًُ يَُعهِّ َٔ  َ ٱَّللَّ

ٍء َعهِيىٌ  ْٗ ُ تُِكمِّ َش ٱَّللَّ َٔ  ُ  ٱَّللَّ
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah 

telahmengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan 

hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia 

bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit 

pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau 

lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka 

hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua 

orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di 

antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika 

yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah 

saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan 

menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. 

Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, 

dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu 

merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka 

tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi 

apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga 

saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu 

kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan 

pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

 

Dari ayat tersebut kita dapat menjelaskan bahwa setiap hutang 

haruslah dicatat secara benar dan memiliki bukti tertulis yang sah. Jadi setiap 
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perusahaan dapat mengetahui seberapa besar hutang yang dimilikinya 

sehingga mempengaruhi struktur modalnya. Suatu perusahaan yang memiliki 

struktur modal yang tidak baik, dimana perusahaan mempunyai utang yang 

sangat besar akan memberikan beban yang berat pada perusahaan tersebut. 

struktur modal merupakan cermin dari kebijakan perusahaan dalam 

menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan.  

2.10. Pengembangan Hipotesis 

Keputusan struktur modal merupakan masalah penting bagi suatu 

perusahaan, karena baik buruknya struktur modal perusahaan akan 

mempunyai efek langsung terhadap posisi finansialnya. Adanya faktor-

faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan menjadi hal yang 

paling penting sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan komposisi 

struktur modal perusahaan. Berikut adalah beberapa faktor yang diduga 

berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan adalah sebagai berikut:  

2.10.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal 

Menurut Fahmi (2014: 80) profitabilitas merupakan rasio yang 

mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukan dengan 

oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya 

dengan penjualan maupun investasi. Pengertian rasio profitabilitas menurut 

Murhadi (2013: 63) mengatakan bahwa rasio ini menggambarkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba keuntungan. Perusahaan 

yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung menggunakan 

pendanaan internal untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Penelitian 
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yang dilakukan oleh Fadhlillah (2016), Habibah (2015), Putri (2012), Zuhro 

(2016) dan Hapsari (2017) yang mana hasil penelitian menunjukan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal. Putri (2012) 

mengatakan perusahaan meningkatkan penggunaan hutang dalam membiayai 

kegiatan investasinya yang artinya perusahaan akan lebih banyak 

menggunakan utang jangka panjangnya sehingga memperbesar nilai struktur 

modalnya. Namun terdapat penelitian dari Putra (2014), Sari (2016), Farisa 

(2017), Ratri (2017) dan Devi (2017) yang mana hasil penelitian menunjukan 

bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan. menurut Zuhro 

(2016) mengatakan berdasarkan Pecking order theory bahwa perusahaan 

lebih cenderung untuk mengutamakan menggunakan sumber pendanaan 

internal (internal financing) terlebih dahulu dalam membiayai atau mendanai 

kegiatan operasional dan investasi perusahaan serta teori ini mendorong 

perusahaan yang mempunyai profit yang besar untuk menggunakan dana 

internalnya terlebih dahulu dalam mendanai kegiatan perusahaan. Apabila 

pendanaan internal perusahaan tidak mencukupi maka alternatif lain yang 

digunakan adalah hutang kemudian mengeluarkan saham baru sebagai 

alternatif terakhir untuk pembiayaan. Berdasarkan uraian diatas dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut :   

H1 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 
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2.10.2. Pengaruh Likuiditas terhadap Struktur Modal 

Menurut Fahmi (2014: 65) rasio likuiditas (liquidity ratio) adalah 

kemapuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

secara tepat waktu. Menurut Hanafi (2009: 75) rasio likuiditas mengukur 

kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif 

terhadap utang lancarnya. Menurut Riyanto (2013: 25) menyatakan 

likuiditas perusahaan adalah kemampuan sebuah perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Kemampuan tersebut merupakan 

kemampuan perusahaan dalam melanjutkan operasionalnya ketika 

perusahaan tersebut diwajibkan untuk melunasi kewajibannya yang akan 

mengurangi dana operasionalnya. Likuiditas dan struktur modal 

mempunyai pengaruh terhadap jenis modal apa yang akan ditarik. Apabila 

jumlah modal yang dibutuhkan sangat besar, maka perlu bagi perusahaan 

tersebut mengeluarkan sekuritas secara bersama-sama begitu pula 

sebaliknya. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi berarti 

perusahaan memiliki internal financing yang akan cukup digunakan untuk 

membayar kewajibannya sehingga struktur modal juga berkurang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2017), Putra (2014), 

Habibah (2015) dan Farisa (2017) yang mana hasil penelitian menunjukan 

bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur 

modal. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Nastiti (2016) yang 
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mana hasil penelitian menunjukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal 

 Perusahaan yang mempunyai likuiditas yang tinggi cenderung 

mempunyai hutang yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan perusahaan 

yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi mempunyai sumber dana yang 

cukup besar, sehingga perusahaan lebih memilih menggunakan dana 

internalnya terlebih dahulu untuk membiayai perusahaannya sebelum 

mengambil keputusan untuk menggunakan dana yang bersumber dari 

eksternal. Selain itu perusahaan akan mengurangi  penggunaan hutang 

jangka panjangnya seiring dengan meningkatnya tingkat likuiditas 

perusahaan, perusahaan yang lebih likuid akan mengurangi penggunaan 

hutang jangka panjangnya yang menghasilkan hubungan negatif antara 

likuiditas dan struktur modal. Hasil ini kemungkinan juga terjadi 

dikarenakan perusahaan yang lebih likuid akan membayar hutang-

hutangnya yang mengakibatkan tingkat penggunaan hutang semakin 

menurun. Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

2.10.3. Pengaruh Ukuran Peusahaan terhadap Struktur Modal 

Menurut Nugrahani (2012) mengatakan ukuran perusahaan 

menggambarkan besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang 

besar, memiliki total aset yang besar pula. Perusahaan dengan total aset 

yang besar, memudahkan perusahaan tersebut memperoleh dana eksternal. 

Hal tersebut dikarenakan kepercayaan dari kreditur dan investor meningkat 

pada perusahaan dengan total aset yang besar. Sebuah perusahaan besar 
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yang memiliki total aset yang besar. Dalam setiap operasional sebuah 

perusahaan, perusahaan yang besar memiliki banyak kebutuhan dana yang 

perlu dialirkan untuk menunjang operasionalnya. Semakin besar 

perusahaan, semakin besar dana ekstern yang dibutuhkan. Sebaliknya, 

semakin kecil perusahaan semakin sedikit dana ekstern yang dibutuhkan 

perusahaan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fadhlillah (2016), dan 

Zuhro (2016) yang mana hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Ukuran 

perusahaan menurut Halim (2007: 93) menyatakan semakin besar ukuran 

suatu perusahaan, maka kecenderungan menggunakan modal asing juga 

semakin besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar membutuhkan 

dana yang besar pula untuk menunjang operasionalnya, dan salah satu 

alternatif pemenuhannya adalah dengan modal asing apabila modal sendiri 

tidak mencukupi. Menurut Ratri (2017) mengatakan perusahaan besar 

akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibandingkan dengan 

perusahaan kecil karena perusahaan besar memiliki probabilitas yang lebih 

besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. 

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2017) dan Putra (2014) 

yang mana hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Perusahaan dengan 

ukuran yang besar memudahkan bagi perusahaan tersebut dalam 

memperoleh dana eksternal dan memperoleh kepercayaan dari investor, 

karena investor memandang perusahaan dengan ukuran yang besar lebih 
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mampu menghadapi krisis dibandingkan dengan perusahaan berukuran 

kecil. Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut :   

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

2.10.4. Pengaruh Struktur Aset terhadap Struktur Modal 

Riyanto (2013: 298) menyatakan struktur aset menggambarkan 

sebagian jumlah aset yang dapat dijadikan jaminan (collateral value of 

assets). Kebanyakan perusahaan industri yang sebagian besar modalnya 

tertanam dalam aset tetap akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari 

modal yang permanen yaitu modal sendiri, Sedangkan hutang bersifat 

sebagai pelengkap. Hal ini bisa dihubungkan dengan adanya aturan 

struktur finansial konservatif horizontal yang menyatakan bahwa besarnya 

modal sendiri hendaknya paling sedikit dapat menutup jumlah aset tetap 

ditambah aset lain yang sifatnya permanen, Sedangkan perusahaan yang 

sebagian besar asetnya terdiri dari aset lancar akan cenderung 

mengutamakan pemenuhan kebutuhan dana dengan hutang. Hal ini 

menunjukkan adanya pengaruh struktur aset terhadap struktur modal suatu 

perusahaan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) dan Habibah 

(2015) yang mana hasil penelitian menunjukan bahwa struktur aset 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Struktur aset 

menurut Halim (2007: 92) menyatakan pada perusahaan yang struktur 

asetnya sebagian besar berupa aset tetap, maka komposisi penggunaan 

utang akan lebih didominasi oleh utang jangka panjang. Hal ini dimaksud 

untuk menjaga posisi likuiditas. Sementara penelitian yang dilakukan oleh 

Farisa (2017) menyatakan struktur aset berpengaruh negatif terhadap 
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struktur modal. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Fadhlillah (2016), 

Maryanti (2016) dan Hapsari (2017) yang mana hasil penelitian 

menunjukan bahwa struktur aset tidak berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi akan 

cenderung menggunakan utang yang lebih banyak dibandingkan dengan 

perusahaan yang memiliki aset tetap yang rendah, karena aset tetap dapat 

dijadikan sebagai jaminan utang sehingga perusahaan akan lebih mudah 

untuk mendapat utang. Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut :  

H4: Struktur aset berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

2.10.5. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Penjualan terhadap 

Struktur Modal 

Halim (2007: 92) mengatakan tingkat pertumbuhan penjualan di 

masa mendatang menunjukkan ukuran sampai seberapa besar pendapatan 

per lembar saham dapat ditingkatkan dengan adanya penggunaan utang. 

Bagi perusahaan yang dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, 

kecenderungan penggunaan utang lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan rendah. Perusahaan dengan 

tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung menggunakan 

hutang yang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan penjualan yang rendah. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani (2012) dan 

Nastiti (2016) yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal, sementara penelitian Farisa (2017) yang mana hasil penelitian 
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menunjukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap 

struktur modal. Menurut Brigham dan Houston (2006: 42) mengatakan 

perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman 

memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak 

stabil. Hal ini disebabkan karena kebutuhan dana yang digunakan untuk 

pembiayaan pertumbuhan penjualan semakin besar. Perusahaan yang 

tumbuh dengan pesat harus lebih banyak mengandalkan modal eksternal. 

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Ratri (2017) yang mana hasil 

penelitian menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung membutuhkan lebih banyak 

dana eksternal dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai tingkat 

pertumbuhan penjualan yang rendah, karena perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan yang tinggi akan melakukan ekspansi dengan menggunakan 

hutang. Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

H5: Tingkat pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal 
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2.11. Kerangka Konseptual 

Untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar II.1 : Kerangka Konseptual 

Variabel Independen (X)  

 H1 

 H2 Variabel Dependen (Y)  

 H3  

 H4  

 H5 

 

  

 

2.12. Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Judul / Penulis / 

Sumber/ Sampel/ 

Metode Analisis 

Variabel 

Independen 

/ Variabel 

Dependen 

Temuan Perbedaan / 

Persamaan 

1 - Judul : Pengaruh 

Struktur Aktiva, 

Ukuran 

Perusahaan, Dan 

Profitabilitas 

Terhadap Struktur 

Modal (Studi 

Kasus Pada 

Perusahaan 

Variabel 

Independen : 

struktur 

aktiva, 

ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas  

 

Variabel 

- struktur aktiva 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

struktur modal  

- ukuran 

perusahaann dan 

profitabilitas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Perbedaan: pada 

penelitian ini 

menambahkan 

variabel 

independen 

likuiditas dan 

tingkat 

pertumbuhan 

penjualan dan 

 

 

 

 

 

 Pofitabilitas (X1) 

 Likuiditas (X2) 

 Ukuran Perusahaan (X3) 

 Struktur Aset (X4) 

 Tingkat Pertumbuhan 

Penjualan (X5) 

Struktur Modal (Y) 
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Sektor Properti 

Dan Real Estate 

Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2011-2015) 

- Penulis : 

Fadhlillah, 

Muhammad Nur, 

Dkk (2016) 

- Sampel : 

Perusahaan real 

estate 

- Metode analisis : 

Regresi data panel 

- Sumber : e – 

Proceeding Vol: 

3, No. 3, 

Desember 2016 

Dependen : 

struktur 

modal 

struktur modal.  perbedaan objek 

penelitiannya 

 

Persamaan dengan 

penelitian 

terdahulu sama-

sama 

menggunakan 

variabel 

independen yaitu 

profitabilitas, 

struktur aktiva dan 

ukuran 

perusahaan 

variabel dependen 

struktur modal 

2 - Judul : Pengaruh 

Profitabilitas, 

Likuiditas, 

Ukuran, 

Pertumbuhan 

Terhadap Struktur 

Modal Industri 

Otomotif DI BEI 

- Penulis : Putra, 

Dwi Ema, dan I 

Ketut Wijaya 

Kesuma (2014) 

- Sampel : 

Perusahaan 

otomotif 

- Metode analisis : 

Regresi linier 

berganda  

- Sumber : Jurnal 

Universitas 

Udayana Vol. 3, 

No. 6, 2014 

Variabel 

Independen : 

profitabilitas, 

likuiditas, 

ukuran 

perusahaan, 

pertumbuhan 

perusahaan 

 

Variabel 

Dependen : 

Struktur 

Modal 

- Profitabilitas serta 

likuiditas 

perusahaan secara 

parsial memiliki 

pengaruh negatif 

signifikan terhadap 

struktur modal 

- ukuran perusahaan 

tidak terbukti 

memiliki pengaruh 

terhadap struktur 

modal, dan 

pengaruh positif 

signifikan 

didapatkan oleh 

tingkat 

pertumbuhan 

terhadap struktur 

modal di 

perusahaan industri 

otomotif. 

Perbedaan: pada 

penelitian ini 

menambahkan 

variabel struktur 

aktiva dan tingkat 

pertumbuhan 

penjualan dan 

perbedaan objek 

penelitiannya 

 

Persamaan dengan 

penelitian 

terdahulu sama-

sama 

menggunakan 

variabel 

independen yaitu 

profitabilitas, 

likuiditas dan 

ukuran 

perusahaan 

variabel dependen 

struktur modal 

3 - Judul : Analisis 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Struktur Aset, 

Variabel 

Independen : 

profitabilitas, 

struktur aset, 

- Profitabilitas 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif terhadap 

Perbedaan: pada 

penelitian ini 

menambahkan 

variabel ukuran 
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Likuiditas Dan 

Pertumbuhan 

Penjualan 

Terhadap Struktur 

Modal  

- Penulis : Habibah, 

Maulia, dan 

Andayani (2015) 

- Sampel : 

Perusahaan 

Consumer Goods 

- Metode analisis : 

Regresi linier 

berganda  

- Sumber : Jurnal 

STIESIA Vol. 4, 

No.7, (2015) 

likuiditas, 

pertumbuhan 

penjualan 

 

Variabel 

Dependen : 

struktur 

modal 

struktur modal 

- struktur aset 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif terhadap 

struktur modal 

- likuiditas 

berpengaruh 

signifikan dan 

negatif terhadap 

struktur modal 

- pertumbuhan 

penjualan tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap struktur 

modal. 

perusahaan 

 

Persamaan dengan 

penelitian 

terdahulu sama-

sama 

menggunakan 

variabel 

independen yaitu 

profitabilitas, 

likuiditas, struktur 

aset dan 

pertumbuhan 

penjualan variabel 

dependen struktur 

modal 

4 - Judul : Pengaruh 

Profitabilitas, 

Likuiditas, 

Pertumbuhan 

Aset Dan Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap Struktur 

Modal 

- Penulis : Sari, 

Aliftia Nawang, 

dan Hening Widi 

Oetomo (2016) 

- Sampel : 

Perusahaan 

otomotif 

- Metode analisis : 

Regresi linier 

berganda 

- Sumber : Jurnal 

STIESIA Vol.5, 

No.4, April 2016 

Variabel 

Independen : 

profitabilitas, 

likuiditas, 

pertumbuhan 

aset, ukuran 

perusahaan  

 

Variabel 

Dependen : 

struktur 

modal 

- Variabel 

profitabilitas 

berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan terhadap 

struktur modal 

- likuiditas 

berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan terhadap 

struktur modal 

- ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

tidak signifikan 

terhadap struktur 

modal 

- pertumbuhan aset 

berpengaruh positif 

tidak signifikan 

terhadap struktur 

modal pada 

perusahaan 

otomotif yang 

terdaftar di BEI. 

Perbedaan: pada 

penelitian ini 

menambahkan 

struktur aset dan 

tingkat 

pertumbuhan 

penjualan pada 

variabel 

independennya 

 

Persamaan dengan 

penelitian 

terdahulu sama-

sama 

menggunakan 

variabel 

independen 

profitabilitas, 

likuiditas, ukuran 

perusahaan dan 

variabel 

dependennya 

struktur modal  

5 - Judul : Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Pertumbuhan 

Aset Dan 

Variabel 

Independen : 

ukuran 

perusahaan, 

pertumbuhan 

- Variabel ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

struktur modal 

Perbedaan: pada 

penelitian ini 

menambahkan 

struktur aset, 

likuiditas dan 
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Profitabilitas 

Terhadap Struktur 

Modal  

- Penulis : Zuhro, 

Fatimatuz, dan 

Suwitho  (2016) 

- Sampel : 

Perusahaan 

cosmetic and 

household  

- Metode analisis : 

Regresi linier 

berganda 

- Sumber : Jurnal 

STIESIA Vol.5, 

No. 5, Mei 2016 

aset, 

profitabilitas 

 

Variabel 

Dependen : 

struktur 

modal 

- pertumbuhan aset 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

struktur modal 

- profitabilitas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

tingkat 

pertumbuhan 

penjualan pada 

variabel 

independennya 

 

Persamaan dengan 

penelitian 

terdahulu sama-

sama 

menggunakan 

variabel 

independen 

profitabilitas dan 

ukuran 

perusahaan dan 

variabel 

dependennya 

struktur modal 
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6 - Judul : Pengaruh 

Profitabilitas, 

Struktur Aktiva 

Dan Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap Struktur 

Modal Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Sektor Makanan 

Dan Minuman 

Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

- Penulis : Putri, 

Meidera Elsa Dwi 

(2012) 

- Sampel : 

Perusahaan 

manufaktur sektor 

industri makanan 

dan minuman 

- Metode analisis : 

Regresi linier 

berganda 

- Sumber : Jurnal 

Universitas 

Negeri Padang 

Vol. 1, No.1, 

September 2012 

Variabel 

Independen : 

profitabilitas, 

struktur 

aktiva, 

ukuran 

perusahaan  

 

Variabel 

Dependen : 

struktur 

modal 

- Variabel 

profitabilitas (ROA) 

berpengaruh positif 

dan tidak signifikan 

terhadap struktur 

modal (LTDER) 

- struktur aktiva 

(FATA) 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap struktur 

modal (LTDER) 

- ukuran perusahaan 

(SIZE) berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

struktur modal 

(LTDER) pada 

perusahaan 

makanan dan 

minuman yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

Perbedaan: pada 

penelitian ini 

menambahkan 

likuiditas, dan 

tingkat 

pertumbuhan 

penjualan pada 

variabel 

independennya 

dan perbedaan 

objek 

penelitiannya 

 

Persamaan dengan 

penelitian 

terdahulu sama-

sama 

menggunakan 

variabel 

independen 

profitabilitas,  

struktur aset, dan 

ukuran 

perusahaan dan 

variabel 

dependennya 

struktur modal 

7 - Judul : Analisa 

Profitabilitas, 

Likuiditas, 

Pertumbuhan 

Penjualan, 

Struktur Aktiva 

Dan Kebijakan 

Dividen Terhadap 

Struktur Modal 

- Penulis : Farisa, 

Nurul Anggun, 

Dkk ( 2017) 

- Sampel : 

Perusahaan 

manufaktur 

- Metode analisis : 

Variabel 

Independen : 

profitabilitas, 

likuiditas, 

pertumbuhan 

penjualan, 

struktur 

aktiva, dan 

kebijakan 

dividen 

 

Variabel 

Dependen : 

struktur 

modal 

- Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa profitabilitas 

berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

- Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa likuiditas 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

- Hasil penelitian 

menunjukkan 

Perbedaan: pada 

penelitian ini 

menambahkan 

ukuran 

perusahaan pada 

variabel 

independennya 

dan tidak 

menggunakan 

kebijakan dividen 

pada variabel 

independennya 

 

Persamaan dengan 

penelitian 

terdahulu sama-
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Regresi linier 

berganda  

- Sumber : 

Prosiding 

Seminar Nasional 

Multi Disiplin 

Ilmu & Call For 

Paper Unisbank 

ke-3 (2017) 

bahwa pertumbuhan 

penjualan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

- Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa struktur 

aktiva berpengaruh 

negatif dan 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

- Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

kebijakan dividen 

berpengaruh positif 

dan tidak signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

sama 

menggunakan 

variabel 

independen 

profitabilitas,  

struktur aktiva, 

likuiditas dan 

pertumbuhan 

penjualan dan 

variabel 

dependennya 

struktur modal 

 

8 - Judul : Analisis 

Profitabilitas, 

Pertumbuhan 

Perusahaan, 

Pertumbuhan 

Penjualan, Dan 

Struktur Aktiva 

Terhadap Struktur 

Modal Pada 

Perusahaan 

Sektor Industri 

Barang Konsumsi 

Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia (Studi 

Empiris Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2012-2014) 

-  Penulis : 

Maryanti, Eny 

(2016) 

- Sampel : 

Variabel 

Independen: 

profitabilitas, 

pertumbuhan 

perusahaan, 

pertumbuhan 

penjualan 

dan struktur 

aktiva 

 

Variabel 

Dependen: 

struktur 

modal 

- Variabel 

profitabilitas tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

- Pertumbuhan 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

- Pertumbuhan 

penjualan tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

- Struktur aktiva tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

 

Perbedaan : pada 

penelitian ini 

menambahkan 

ukuran 

perusahaan dan 

likuiditas pada 

variabel 

independennyadan 

tidak 

menggunakan 

pertumbuhan 

perusahaan pada 

variabel 

independennya 

dan perbedaan 

objek 

penelitiannya 

 

Persamaan dengan 

penelitian 

terdahulu sama-

sama 

menggunakan 

variabel 

independen 

profitabilitas,  
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Perusahaan sektor 

industri barang 

konsumsi  

- Metode analisis : 

Regresi linier 

berganda 

- Sumber : Jurnal 

Universitas 

Muhammadiyah 

Sidoarjo  Vol. 1, 

No. 2, 2016 

pertumbuhan 

penjualan dan 

struktur aktiva dan 

variabel 

dependennya 

struktur modal 

9 - Judul : Pengaruh 

Size, Likuiditas, 

Profitabilitas, 

Risiko Bisnis, 

Dan Pertumbuhan 

Penjualan 

Terhadap Struktur 

Modal Pada 

Sektor Industri 

Properti 

- Penulis : Ratri, 

Anissa Mega, 

Dkk (2017) 

- Sampel : 

Perusahaan 

properti dan real 

estate  

- Metode analisis : 

Analisis data 

panel  

- Sumber : Jurnal 

Universitas 

Kristen Duta 

Wacana Vol.12, 

No. 1, Juni 2017 

Variabel 

Independen: 

size, 

likuiditas, 

profitabilitas, 

risiko bisnis 

dan 

pertumbuhan 

penjualan 

 

Variabel 

Dependen: 

struktur 

modal 

- Size berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

- Likuiditas 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

- Profitabilitas 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

- Risiko bisnis 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

- Pertumbuhan 

penjualan 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

Perbedaan: pada 

penelitian ini 

menambahkan 

struktur aset pada 

variabel 

independennya 

dan tidak 

menggunakan 

risiko bisnis pada 

variabel 

independennya 

dan perbedaan 

objek 

penelitiannya 

 

Persamaan dengan 

penelitian 

terdahulu sama-

sama 

menggunakan 

variabel 

independen 

profitabilitas,  

pertumbuhan 

penjualan, 

likuiditas dan size 

dan variabel 

dependennya 

struktur modal 

10 - Judul : Pengaruh 

Struktur Aktiva, 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Variabel 

Independen: 

struktur 

aktiva, 

profitabilitas, 

- Struktur aktiva 

berpengaruh positif 

dan tidak signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

Perbedaan: pada 

penelitian ini 

menambahkan 

pertumbuhan 

penjualan pada 
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Likuiditas Dan 

Kepemilikan 

Manajerial 

Terhadap Struktur 

Modal 

Perusahaan (Studi 

Empiris Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2013-2015) 

-  Penulis : Devi, 

Ni Made Noviana 

Chintya, Dkk 

(2017)  

- Sampel : 

Perusahaan 

manufaktur 

- Metode analisis : 

Regresi linier 

berganda 

- Sumber : e-Jurnal 

S1 AK 

Universitas 

Pendidikan 

Ganesha Vol. 7, 

No. 1, 2017 

ukuran 

perusahaan, 

likuiditas, 

kepemilikan 

manajerial 

 

Variabel 

Dependen: 

struktur 

modal 

- Profitabilitas 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

- Ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

dan tidak signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

- Likuiditas 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

- Kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh positif 

dan tidak signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

variabel 

independennya 

dan tidak 

menggunakan 

kepemilikan 

manajerial pada 

variabel 

independennya 

dan perbedaan 

objek 

penelitiannya 

 

Persamaan dengan 

penelitian 

terdahulu sama-

sama 

menggunakan 

variabel 

independen 

profitabilitas,  

struktur 

aktiva,ukuran 

perusahaan dan 

likuiditas dan 

variabel 

dependennya 

struktur modal 

 

11 - Judul : Pengaruh 

Struktur Aktiva, 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan dan 

Likuiditas 

terhadap Struktur 

Modal (Studi 

Empiris pada 

Perusahaan 

Manufaktur dan 

Non Manufaktur 

yang Terdaftar di 

JII Periode 2011-

2015) 

- Penulis : Hapsari, 

Angga Ayu 

Variabel 

Independen : 

Struktur 

Aktiva, 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan 

dan 

Likuiditas  

 

Variabel 

Dependen: 

struktur 

modal 

- Profitabilitas dan 

likuiditas memiliki 

pengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

- Struktur aktiva dan 

ukuran perusahaan 

tidak memiliki 

pengaruh terhadap 

struktur modal 

perusahaan 

Perbedaan : pada 

objek dan periode 

penelitian 

 

Persamaan dengan 

penelitian 

terdahulu sama-

sama 

menggunakan 

variabel 

independen 

profitabilitas,  

struktur 

aktiva,ukuran 

perusahaan dan 

likuiditas dan 

variabel 
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(2017)  

- Sampel : 

Perusahaan 

Manufaktur dan 

Non Manufaktur  

- Metode analisis : 

Regresi linier 

berganda 

- Sumber : Skripsi 

IAIN Surakarta 

(2017)  

dependennya 

struktur modal 

 

 

12 - Judul: Analisis 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Likuiditas, 

Pertumbuhan 

Penjualan, 

Ukuran 

Perusahaan dan 

Kepemilikan 

Manajerial 

terhadap Struktur 

Modal (Pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Tahun 2008-

2010) 

- Penulis : 

Nugrahani, Sarsa 

Meta (2012) 

- Sampel : 

Perusahaan 

Manufaktur 

- Metode analisis : 

Analisis regresi 

berganda 

- Sumber : e-

journal-S1 

UNDIP Vol. 1, 

No.1, 2012 

Variabel 

Independen: 

profitabilitas, 

likuiditas, 

pertumbuhan 

penjualan, 

ukuran 

perusahaan, 

dan 

kepemilikan 

manajerial 

 

Variabel 

Dependen: 

struktur 

modal 

- Profitabilitas 

berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

- Likuiditas 

bepengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

- Pertumbuhan 

penjualan 

berpengaruh positif 

dan tidak signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

- Ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

- Kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

Perbedaan: pada 

penelitian ini 

menambahkan 

struktur aset pada 

variabel 

independennya 

dan tidak 

menggunakan 

kepemilikan 

manajerial pada 

variabel 

independennya 

dan perbedaan 

objek 

penelitiannya 

 

Persamaan dengan 

penelitian 

terdahulu sama-

sama 

menggunakan 

variabel 

independen 

profitabilitas,  

likuiditas, ukuran 

perusahaan dan 

pertumbuhan 

penjualan dan 

variabel 

dependennya 

struktur modal 

13 - Judul : Pengaruh 

Struktur Aset, 

Likuiditas, 

Pofitabilitas, 

Variabel 

Independen: 

struktur aset, 

likuiditas, 

- Struktur aset 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap struktur 

Perbedaan : 

terletak pada 

objek 

penelitiannya 
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Ukuran 

Perusahaan, 

Pertumbuhan 

Penjualan 

Terhadap Struktur 

Modal 

- Penulis : Nastiti, 

Rizki Dwi (2016) 

- Sampel : 

Perusahaan sektor 

makanan dan 

minuman 

- Metode analisis : 

Analisis regresi 

linear berganda 

- Sumber : Jurnal 

STIESIA Vol. 5, 

No. 1, Januari 

2016 

profitabilitas, 

ukuran 

perusahaan, 

dan 

pertumbuhan 

penjualan 

 

Variabel 

Dependen: 

struktur 

modal 

modal 

- Likuiditas 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

struktur modal 

- Profitabilitas 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap struktur 

modal 

- Ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap struktur 

modal 

- Pertumbuhan 

penjualan tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

struktur modal 

 

Persamaan dengan 

penelitian 

terdahulu sama-

sama 

menggunakan 

variabel struktur 

aset, likuiditas, 

profitabilitas, 

ukuran 

perusahaan, dan 

pertumbuhan 

penjualan 

 dan variabel 

dependennya 

struktur modal 

Sumber: Jurnal dan Skripsi yang Telah Dipublikasikan 


