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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Struktur Modal 

Struktur modal merupakan pendanaan ekuitas dan utang pada suatu 

perusahaan yang sering dihitung berdasarkan besaran relatif berbagai sumber 

pendanaan. Stabilitas keuangan perusahaan dan risiko gagal melunasi utang 

bergantung pada sumber pendanaan serta jenis dan jumlah berbagai aset yang 

dimiliki perusahaan Subramanyam (2014:106). 

Struktur modal mengacu pada sumber pendanaan perusahaan. 

Pendanaan dapat diperoleh dari modal ekuitas yang relatif permanen hingga 

sumber pendanaan jangka pendek sementara yang lebih beresiko. Saat 

memperoleh pendanaan, perusahaan akan menginvestasikannya pada berbagai 

aset. Aset mencerminkan sumber keamanan sekunder bagi pemberi pinjaman 

dan diperoleh dari pinjaman yang dijamin oleh aset tertentu hingga aset yang 

tersedia sebagai pengaman umum bagi kreditor tanpa jaminan. Hal ini dan 

faktor lainnya menghasilkan perbedaan risiko yang terkait dengan berbagai 

aset dan sumber pendanaan.  

Menurut Sartono (2010:225), struktur modal adalah perimbangan 

jumlah hutang jangka pendek yang bersifat permanen atau perbandingan 

antara hutang jangka panjang dan modal sendiri yang digunakan perusahaan. 

Struktur modal yang optimal merupakan pilihan alternatif kombinasi modal 

sendiri dan modal hutang jangka panjang serta menghasilkan nilai perusahaan 
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tinggi dan biaya modal rendah. Pengambilan keputusan struktur modal perlu 

dilakukan secara optimal dan selektif, karena setiap sumber modal memiliki 

jangka waktu, tingkat risiko dan biaya yang beragam. Semakin besar struktur 

modal perusahaan tersebut berarti semakin besar pula risiko yang ditanggung 

sebuah perusahaan karena semakin banyak biaya hutang yang ditanggung 

untuk melakukan operasinya. 

2.1.1 Debt to Equity Ratio (DER) 

Tingkat risiko perusahaan dapat tercermin dari debt to equity ratio 

yang menunjukkan seberapa besar modal sendiri yang dimiliki oleh 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban–kewajiban perusahaan. Kewajiban 

berupa hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Semakin tinggi 

tingkat hutang yang dimiliki perusahaan, maka semakin berisiko perusahaan 

tersebut, sebaliknya semakin rendah tingkat pengembalian hutangnya maka 

risiko perusahaan juga semkain rendah. 

Untuk mencari seberapa besar struktur modal perusahaan yaitu dengan 

menggunakan debt to equity ratio (DER) yang membandingkan total 

keseluruhan dari hutang dengan modal sendiri milik perusahaan. Rasio ini 

akan memperlihatkan bagaimana kemampuan perusahaan dalam melunasi 

seluruh hutangnya dengan menggunakan modal sendiri milik perusahaan. 

Dengan memperbesar tingkat leverage, maka hal ini akan menunjukkan 

bahwa tingkat ketidakpastian return yang dihasilkan akan semakin tinggi pula 

Subramanyam (2014:110). 
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2.2 Teori Modigliani dan Miller(MM) 

The Modigliani-Miller Model Franco Modigliani dan Merton Miller 

memperkenalkan model teori struktur modal secara matematis, scientific, dan 

atas dasar penelitian yang terus menerus Sartono (2010). Beberapa asumsi 

MM mencakup hal-hal sebagai berikut : 

1. Risiko bisnis perusahaan dapat diukur dengan standar deviasi laba 

sebelum bunga dan pajak dan perusahaan yang memiliki risiko bisnis sama 

dikatakan berada dalam kelas yang sama. 

2. Semua investor dan investor potensial memiliki estimasi yang sama 

terhadap EBIT perusahaan di masa mendatang, dengan demikian semua 

investor memiliki harapan yang sama atau homogeneous expectations 

tentang laba perusahaan dan tingkat risiko perusahaan. 

3. Saham dan obligasi diperdagangkan dalam pasar modal yang sempurna 

(perfect capital market).  

Pada tahun 1963 dikembangkan model MM dengan pajak. MM 

menyimpulkan bahwa penggunaan hutang (leverage) akan meningkatkan nilai 

perusahaan karena penghematan pajak. Penghematan ini didapatkan karena 

penghasilan kena pajak akan berkurang akibat penggunaan hutang (bersifat 

tax deductible), sehingga jumlah pajak yang dibayarkan lebih kecil 

dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki hutang. Model MM dengan 

pajak menyimpulkan bahwa perusahaan seharusnya menggunakan hampir 

100% hutang. Kemudian pada tahun 1976, Miller menyajikan suatu teori 
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struktur modal yang juga meliputi pajak untuk penghasilan pribadi. Pajak 

pribadi ini adalah pajak pribadi dari saham dan obligasi. 

Terdapat beberapa kritik mengenai pendekatan Modigliani-Miller yang 

mengatakan dalam kondisi ada pajak perusahaan akan semakin baik apabila 

menggunakan hutang semakin besar. Namun dalam praktiknya tentu hal 

semacam ini tidak akan terjadi. Beberapa titik lemah pendekatan Modigliani-

Miller: 

1. Pendekatan MM mengamsumsikan bahwa tidak ada biaya transaksi, maka 

proses arbitrase boleh dikatakan tanpa biaya, sementara dalam 

kenyataannya komisi broker ini cukup besar. 

2. MM pada awalnya mengasumsikan bahwa investor dan perusahaan 

memiliki akses yang sama terhadap lembaga keuangan. Artinya kedua 

pihak dapat meminjam dengan tingkat bunga sebesar tingkat keuntungan 

bebas risiko. Dalam kenyataannya kita secara mudah dapat menganalisis 

bahwa investor besar mungkin memperoleh hutang dengan bunga yang 

lebih rendah sedangkan investor individu mungkin harus meminjam 

dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. 

3. MM juga mengasumsikan tidak ada konflik antar pihak dalam perusahaan 

atau agency problem yang dapat menimbulkan biaya yang sangat besar 

agency cost. 

4. Dan tidak mempertimbangkan financial distress yang mungkin dihadapi 

perusahaan. Semakin besar proporsi hutang dalam struktur modal maka 

semakin besar pula beban tetap pembayaran bunga hutang-perusahaan. 
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Perusahaan yang mengalami financial distress besar kemungkinan tidak 

dapat membayar kembali hutang perusahaan. 

 

2.3 Pecking Order Theory 

Teori ini menunjukkan kecenderungan perusahaan memilih 

pembiayaan berdasarkan hirarki sumber dana yang paling disukai. Hal ini 

dikarenakan adanya informasi asimetrik (asymmetric information) yang 

menunjukkan bahwa manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak 

(tentang prospek, risiko dan nilai perusahaan) daripada pemodal publik. 

Manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak dari pemodal karena 

merekalah yang mengambil keputusan keputusan keuangan, menyusun 

berbagai rencana perusahaan, dan sebagainya. Kondisi ini dapat dilihat dari 

reaksi harga saham pada waktu manajemen mengumumkan sesuatu (seperti 

peningkatan pembayaran dividen). Asimetrik informasi, biaya transaksi, dan 

biaya emisi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan sehingga 

cenderung mendorong perilaku pecking order theory Husnan (2006). 

Para manajer akan menerbitkan sekuritas sesuai dengan urutan risiko 

yang paling kecil sesuai pecking order theory, dengan maksud untuk 

mengurangi berbagai biaya yang timbul dari pemilihan dana antara hutang 

atau ekuitas. Sesuai dengan teori ini maka investasi yang akan dibiayai dengan 

dana internal terlebih dulu (yaitu laba yang ditahan) kemudian baru diikuti 

oleh penerbitan hutang baru dan akhirnya dengan penerbitan ekuitas baru. 

Penggunaan dana internal tidak mengharuskan perusahaan mengungkapkan 

informasi baru kepada pemodal sehingga dapat menurunkan harga saham. 
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Secara ringkas pecking order theory tersebut menyatakan sebagai 

berikut Brealy dan Myers dalam Husnan (2006) : 

1. Perusahaan menyukai Internal Financing (pendanaan dari hasil operasi). 

2. Perusahaan mencoba menyesuaikan rasio pembagian dividen yang 

ditargetkan dengan berusaha menghindari perubahan pembayaran dividen 

secara drastis. 

3. Kebijakan dividen yang relatif segan untuk diubah, disertai untuk fluktuasi 

profitabilitas dan kesempatan investasi yang tidak bisa diduga, 

mengakibatkan bahwa dana hasil operasi kadang-kadang melebihi 

kebutuhan dana untuk investasi meskipun dalam kesempatan lain mungkin 

kurang. 

4. Apabila pendanaan dari luar (External Financing) diperlukan, maka 

perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu, 

yaitu dimulai dengan menerbitkan obligasi terlebih dahulu, kemudian 

diikuti dengan sekuritas yang berkarakteritik opsi (seperti obligasi 

konversi), baru kemudian bila masih belum mencukupi saham baru 

diterbitkan. 

5. Dalam teori pecking order, tidak ada satu target debt to equity ratio karena 

ada dua jenis modal sendiri yang preferensinya berbeda, yaitu internal 

(laba ditahan) dan eksternal (penerbitan saham). Modal sendiri yang 

berasal dari dalam perusahaan (internal) lebih disukai daripada modal 

sendiri yang berasal dari luar perusahaan (eksternal). 
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Ada dua alasan mengapa pendanaan eksternal dalam bentuk hutang 

lebih disukai daripada modal sendiri yang berasal dari luar perusahaan 

(eksternal). Yang pertama adalah pertimbangan biaya emisi. Biaya emisi 

obligasi lebih murah dari biaya emisi saham baru. Yang kedua, manajer 

khawatir kalau penerbitan saham baru akan ditafsirkan sebagai kabar buruk 

oleh para pemodal dan membuat harga saham akan turun. Ataupun sinyal 

berupa penerbitan saham baru ditafsirkan harga saham sudah terlalu tinggi 

sehingga akan terjadi underpricing pada saham baru yang diterbitkan 

perusahaan. Hal ini disebabkan antara lain oleh kemungkinan adanya asimetrik 

informasi antara pihak manajer dengan pihak modal. 

 

2.4 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal 

Menurut Brigham dan Houston (2011:188) faktor-faktor yang 

umumnya dipertimbangkan oleh perusahaan ketika mengambil keputusan 

mengenai struktur modal yaitu antara lain : 

1. Stabilitas penjualan 

Perusahaan dengan stabilitas 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. 

2. Struktur aktiva 

Perusahaan yang aktivanya sesuai untuk dijadikan jaminan kredit 

cenderung lebih banyak menggunakan hutang.  
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3. Leverage operasi 

Perusahaan dengan leverage operasi yang lebih kecil cenderung 

lebih mampu untuk memperbesar leverage keuangan karena akan 

mempunyai risiko bisnis yang lebih kecil. 

4. Tingkat pertumbuhan 

Tingkat pertumbuhan ditunjukkan dengan peningkatan penjualan 

dari periode ke periode. Dengan semakin meningkatnya ukuran 

perusahaan dari penjualan, maka kreditor akan semakin percaya dengan 

kinerja perusahaan, sehingga dapat meningkatkan dana untuk operasional 

perusahaan. 

5. Profitabilitas 

Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan 

membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan mereka dengan dana 

yang dihasilkan secara internal. 

6. Pajak 

Bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan 

perpajakan, dan pengurangan tersebut sangat bernilai bagi perusahaan 

yang terkena tarif pajak yang tinggi. 

7. Pengendalian 

Pengaruh hutang melawan saham terhadap posisi pengendalian 

manajemen dapat mempengaruhi struktur modal. Pertimbangan 

pengendalian tidak selalu menghendaki penggunaan hutang atau ekuitas 

karena jenis modal yang memberi perlindungan terbaik bagi manajemen 



 21 

bervariasi dari suatu situasi ke situasi lain. Jika posisi manajemen sangat 

rawan, situasi pengendalian perusahaan akan dipertimbangkan. 

8. Sikap manajemen 

Sejumlah manajemen cenderung konservatif daripada manajemen 

lainnya, sehingga menggunakan jumlah hutang yang lebih kecil daripada 

rata-rata perusahaan dalam industri yang bersangkutan, sementara 

manajemen lain lebih cenderung menggunakan banyak hutang dalam 

usaha mengejar laba yang tinggi. 

9. Sikap pemberi pinjaman dan lembaga penilai peringkat 

Sikap para pemberi pinjaman dan perusahaan penilai peringkat 

(rating agency) sering kali mempengaruhi keputusan struktur keuangan. 

10. Kondisi pasar 

Kondisi pasar saham dan obligasi mengalami perubahan jangka 

panjang dan jangka pendek yang sangat berpengaruh terhadap struktur 

modal perusahaan yang optimal. 

11. Kondisi internal perusahaan 

Perusahaan pada suatu saat perlu menanti waktu yang tepat untuk 

mengeluarkan saham atau obligasi tergantung dari kondisi internnya. 

12. Fleksibilitas keuangan 

Mempertahankan fleksibilitas keuangan dilihat dari sudut pandang 

operasional berarti mempertahankan kapasitas cadangan yang memadai 

untuk melakukan pinjaman. 
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2.5 Definisi Non Debt Tax Shield 

Non Debt Tax Shield merupakan sebagai penentu struktur modal bukan 

dari hutang. Berupa pembebanan biaya depresiasi dan amortisasi terhadap laba 

dan rugi. Depresiasi dan amortisasi sebagai pendorong bagi perusahaan untuk 

mengurangi hutang karena depresiasi dan amortisasi merupakan cash flow 

sebagai sumber modal dari dalam perusahaan sehingga dapat mengurangi 

pendanaan dari hutang. 

Menurut Modigliani dan Miller dalam Sari,dkk (2013) perusahaan 

yang memiliki non debt tax shield (penghematan pajak sebagai akibat dari 

pembebanan depresiasi aktiva berwujud) tinggi tidak perlu menggunakan 

hutang dalam jumlah yang besar. Alasannya, beban depresiasi dapat 

digunakan sebagai substitusi perlindungan pajak yang berasal dari beban 

bunga hutang sehingga perusahaan tidak perlu menggunakan banyak hutang 

untuk mendapatkan perlindungan pajak.. 

Berkaitan dengan tax shield, De Angelo et,Al dalam Assegraf (2013) 

menyatakan bahwa potongan pajak (tax deduction) yang berupa depresiasi dan 

invesmenta tax credit dapat digunakan untuk mengurangi pajak selain bunga 

hutang yang kecil dalam struktur modalnya. 

 

2.6 Profitabilitas 

2.6.1 Pengertian Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. 

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas 
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secara manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya 

tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan 

maupun investasi Fahmi (2011:135). Rasio profitabilitas merupakan rasio 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini 

juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal 

ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan 

investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efesiensi 

perusahaan. 

Menurut Brigham dan Houston (2011:40) mengatakan bahwa 

perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi 

menggunakan hutang yang relatif kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi 

memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan 

dana yang dihasilkan internal. 

Menurut Sartono (2010), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva 

maupun modal sendiri. Profitabilitas merefleksiakan earning untuk pendanaan 

investasi. Proksi yang digunakan dalam profitabilitas adalah ROA, yaitu ratio 

of earning before interest and taxes to total asset. 

Menurut pecking order theory, perusahaan dengan tingkat 

keuntungan yang besar memiliki sumber pendanaan internal yang lebih 

besar dan memiliki kebutuhan untuk melakukan pembiayaan investasi 

melalui pendanaan eksternal yang lebih kecil Adrianto dan Wibowo (2007) 
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2.6.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas 

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun 

bagi pihak luar perusahaan, yaitu : 

a. Untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam 

suatu periode tertentu; 

b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang; 

c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu; 

d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dan modal sendiri; 

e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal pinjaman maupun modal sendiri; 

f. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal sendiri; 

g. Dan tujuan lainnya. 

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk : 

a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode; 

b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang; 

c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu; 

d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri; 

e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal pinjaman maupun modal sendiri Subramanyam (2014:143). 
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2.7 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan bisa didefinisikan sebagai rata-rata hasil penjualan 

pada periode berjalan sampai dengan beberapa tahun yang akan datang. Hasil 

penjualan ini tentunya sudah dikurangi dengan besaran biaya yang 

dikeluarkan setiap bulannya dalam periode tahun berjalan dan beberapa tahun 

yang akan datang. Apabila jumlah penjualan lebih besar dari biaya yang 

dikeluarkan maka pendapatan yang diperoleh akan semakin besar tentunya 

besaran penghasilan ini adalah sebelum dikenai pengurangan pajak. Apabila 

hasil penjualan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan tentu 

saja dalam keadaan rugi. Hal ini sangat tidak diinginkan oleh pemilik 

perusahaan. Oleh karena itu semua perusahaan pasti mengupayakan agara 

usaha yang dijalankan memperoleh laba. 

Menurut Titman dan Wessel (1988) dalam Moch. Wahyu (2014), 

penerbitan ekuitas pada perusahaan kecil lebih banyak mengeluarkan biaya 

daripada perusahaan besar. Dengan kata lain, semakin besar ukuran 

perusahaan, biaya penerbitan ekuitas menjadi lebih murah. Perusahaan yang 

lebih besar menghadapi biaya ke-bangkrutan yang lebih rendah dari 

perusahaan perusahaan- perusahaan kecil. Ukuran perusahaan diukur dengan 

me-log natural dari total aset. 

 

2.8 Kajian Struktur Modal dan Pajak dalam Islam 

Secara bahasa (arab) modal atau harta disebut al-amal (mufrad 

tunggal), atau al-amwal (jamak). Secara harfiah, al-mal (harta) adalah segala 

sesuatu yang engkau punya. Adapun dalam istilah syar‟i, harta diartikan 
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sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut 

syara‟ (hukum Islam), seperti bisnis, pinjaman, konsumsi dan hibah 

(pemberian) . 

Struktur modal dalam agama Islam tertulis dalam Al Qur‟an Surah 

Annur ayat 26 : 

                                

                               

 

Artinya :  “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan 

laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan 

wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-

laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). 

Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh 

mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang 

mulia (surga)”. 

 

Dan Surah Annisa ayat 161 

                                    

            

 

Artinya : “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya 

mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan 

harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah 

menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu 

siksa yang pedih”. 

 

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama ُُاْلُعْشر (Al-Usyr) 

atau ُُاْلَمْكس (Al-Maks), atau bisa juga disebut ُُِرْيبَة  yang ,(Adh-Dharibah) لضَّ

artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. 

Atau suatu ketika bisa disebut ُُاْلَخَراج (Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa 
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digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara 

khusus. 

Sedangkan para pemungutnya disebut َُِصاِحبُاْلَمْكس (Shahibul Maks) atau 

ارُُ  Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah : “ Suatu .(Al-Asysyar) اْلَعشَّ

pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggaraan jasa-

jasa untuk kepentingan umum”. 

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang 

jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. 

Adapun ayat yang berkaitan dengan pajak : 

Surah An-Nisa ayat 29 : 

                           

                       

 

Artinya :  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu” [An-Nisa-29] 

 

Dalam sebuah hadits yang shahih Rasulullah Shallallahu „alaihi wa 

sallam bersabda. 

ل م اائ ار اام ااال امَاال اح ااُ اَلا اه ان ام ااس اف ان َااب اي اط ااِ اَلاإ اام س 
Artinya :  “Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan  kerelaan 

dari pemiliknya” 
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Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan 

keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, di antaranya bahwa 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda. 

اف ياالّنَار ا َباال َمك س  اإ َناَصااح 
Artinya :  “Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR 

Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7] 

Dalil diatas menjelaskan tentang keharaman pajak dimana baik bagi 

pelaku maupun pemungut pajak akan mendapatkan azab dari Allah swt.  

Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan 

jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil 

untuk memakan harta sesamanya apabila tidak dipungut sesuai dengan aturan. 

 

2.9 Sektor Industri Barang Konsumsi 

Industri Barang Konsumsi merupakan bagian salah satu bagian dari 

perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Industri Barang Konsumsi 

masih menjadi pilihan utama bagi para Investor dalam menginvestasikan 

dana mereka. Hal itu dikarenakan saham-saham mereka dari perusahaan 

dalam Industri Barang Konsumsi yang masih menawarkan potensi kenaikan. 

Dan juga Industri Barang Konsumsi terdiri dari 5 sektor, yakni Sektor 

Makanan dan Minuman, Sub Sektor Rokok, Sub Sektor Farmasi, Sub Sektor 

Farmasi dan Barang Rumah Tangga, dan Sub Sektor Peralatan Rumah 

Tangga. 



 29 

Seluruh sub sektor yang ada pada Industri Barang Konsumsi 

merupakan para produsen dari produk-produk mendasar konsumen, seperti 

makanan, minuman, obat dan produk-produk rumah tangga. Produk-produk 

yang dihasilkan tersebut bersifat konsumtif dan disukai orang sehingga para 

produsen dalam industri ini memiliki tingkat penjualan yang tinggi yang 

berdampak pada pertumbuhan sektor industri ini.  

Indeks manufaktur yang sebagian besar komponen pembentuknya 

terdiri dari perusahaan yang bergerak di industri barang konsumsi, industri 

dasar, dan aneka industri mengalami kenaikan 9,37%. Perusahaan yang 

bergerak di industri barang konsumsi sebanyak 31 emiten memiliki bobot 

44% dari pembentukan indeks manufaktur, sementara aneka industri (40 

emiten) dan industri dasar (44 emiten) masing-masing 27%. Daya tahan 

sektor manufaktur terutama ditopang sektor konsumer yang tumbuh 28%. 

Kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi kedua dari sepuluh sektor yang 

ada. Kinerja sektor konsumer juga lebih tinggi dari dua sektor lainnya yakni 

sektor aneka industri dan industri dasar yang juga menjadi bagian indeks 

manufaktur. kenaikan indeks manufaktur di tengah hantaman sejumlah 

sentimen negatif kenaikan biaya produksi karena penggerak indeks 

manufaktur sebagian besar berasal dari emiten konsumer yang bersifat 

diversif, seperti PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) dan PT Unilever Tbk (UNVR). 

Ketersediaan bahan baku sejumlah emiten manufaktur cukup terjaga sehingga 

pelemahan nilai tukar rupiah tidak memberi dampak signifikan (Indonesia 

Finance Today, 2017). 



 30 

2.10  Penelitian Terdahulu 

Tabel II.I 

Penelitian Terdahulu  

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Variabel  

Hasil 
Penelitian 

1 Abubakar 
Assegaf 
2013 
 

pengaruh antara 
variabelProfitabilitas,UkuranPer
usahaan,Struktur Aktiva,Risiko 
Bisnis,NondebtTax Shield 
terhadap struktur modal pada 
perusahaan Food and Beverage 
yang listing di BEI selama 
periode 
2010-2013. 

Profitabilitas 
(X1),UkuranPerus
ahaan 
(X2),Struktur 
Aktiva 
(X3),Risiko Bisnis 
(X4),Nondebt 
Tax Shield (X5) 
dan struktur modal 
(Y) 

Profitabilit
as, Non 
Debt Tax 
Shield dan  
ukuran 
perusahaa
n 
berpengar
uh negatif  
terhadap 
struktur 
modal. 
Struktur 
Aktiva dan 
Risiko 
Bisnis 
berpengar
uh positif 
terhadap 
struktur 
modal 
perusahaa
n 

2 Moch. 
Wahyu 
Widodo, 
Moeljadi 
dan 
Achmad 
Helmy 
Djawahir 
2014 

Pengaruh Tangibility, 
Profitabilitas, Pertumbuhan 
Perusahaan, Non DebtTax 
Shields, Cash Holding dan 
Ukuran Perusahaan terhadap 
Struktur Modal Perusahaan 
(Studi pada Perusahaan 
Manufaktur yang Listing di BEI 
Tahun 2010-2012) 

Tangibility, 
Profitabilitas (X1), 
Pertumbuhan 
Perusahaan (X2), 
Non Debt 
Tax Shields (X3), 
Cash Holding (X4) 
dan Ukuran 
Perusahaan (X5) 
dan Struktur 
Modal (Y) 

Tangibility 
dan 
profitabilit
as 
berpengar
uh positif  
terhadap 
struktur 
modal 
perusahaa
n. 
Pertumbuh
an 
Perusahaa
n, Cash 
Holding  
dan Non 
Debt Tax 
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No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Variabel  

Hasil 
Penelitian 

Shieldstida
k 
berpengar
uh 
terhadap 
struktur 
modal 
perusahaa
n. 

3 Rizky 
Ardhianto,   
Emrinaldi 
Nur DP dan 
Nur Azlina 
2014 

Analisis Pengaruh Kebijakan 
Deviden, Resiko Bisnis, Kontrol 
Kepemilikan, Cash Holding dan 
Non Debt Tax Shield Terhadap 
Struktur Modal Pada Perusahaan 
Manufaktur yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia 

Kebijakan 
Deviden, Resiko 
Bisnis, Kontrol 
Kepemilikan (X1), 
Cash Holding 
(X2)dan Non Debt 
Tax Shield (X3) 
Struktur Modal 
(Y) 

Kebijakan 
Dividen, 
Resiko 
Bisnis, 
Kontrol 
Kepemilik
an, Cash 
Holding 
berpengar
uh 
terhadap 
struktur 
modal. 
Non Debt 
Tax 
Shields 
tidak 
berpengar
uh 
terhadap 
struktur 
modal. 

4 Mila Diana 
Sari, 
Djumahir 
dan Atim 
Djazuli 
2014 

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran 
Perusahaan, Pertumbuhan 
Penjualan,Struktur Aset, Non-
Debt Tax Shield Dan Usia 
Perusahaan Terhadap Struktur 
Modal 
(Studi Pada Perusahaan 
Makanan Dan Minuman Di BEI) 

Profitabilitas (X1), 
Ukuran 
Perusahaan (X2), 
Pertumbuhan 
Penjualan (X3), 
Struktur Aset 
(X4), Non-Debt 
Tax Shield (X5), 
Usia Perusahaan 
(X6) dan Struktur 
Modal (Y) 

Keseluruh
an variabel 
profitabilit
as, ukuran 
perusahaa
n, 
non-debt 
tax shield 
(NDTS), 
pertumbuh
an 
penjualan, 
struktur 
aktiva, dan 
usia 
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No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Variabel  

Hasil 
Penelitian 

perusahaa
n 
berpengar
uh 
terhadap 
struktur 
modal 

5 Putu Hary 
Krisnanda 
dan I Gusti 
Bagus 
Wiksuana 
2015 

Pengaruh Ukuran  Perusahaan, 
Pertumbuhan, Penjualan, dan 
Non-Debt Tax Shield terhadap 
Struktur Modal Pada Perusahaan 
Telekomunikasi di Bursa Efek 
Indonesia 2010-2013 

Ukuran 
Perusahaan (X1), 
Pertumbuhan 
(X2), Penjualan 
(X3), Non Debt 
Tax Shield (X3) 
dan Struktur 
Modal (Y) 

ukuran 
perusahaa
n 
berpengar
uh negatif 
terhadap 
struktur 
modal. 
Pertumbuh
an 
Penjualan 
dan Non-
Debt Tax 
Shield 
(NDTS) 
berpengar
uh positif 
terhadap 
struktur 
modal 

6 Ayu 
Wulandari 
(2016) 

Pengaruh Non Debt Tax Shield, 
Profitabilitas dan ukuran 
perusahaan terhadap Struktur 
Modal (studi empiris pada 
perusahaan manufaktur 2014-2016) 

Non Debt Tax 
Shield(X1)Profitabil
itas (X2) ukuran 
perusahaan (X3) 
dan Struktur 
Modal(Y1) 

Profitabilita
s dan 
ukuran 
perusahaan 
berpengaru
h terhadap 
Struktur 
Modal 
sedangkan 
Non Debt 
Tax Shield 
tidak 
erpengaruh 
terhadap 
strukur 
modal 
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2.11 Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran menjelaskan hubungan  

dan keterkaitan antar variabel penelitian yang disajikan dengan bagan yang 

menunjukkan alur pikir peneliti serta keterkaitan antar variabel yang diteliti. 

Bagan tersebut disebut juga dengan nama paradigma atau model penelitian 

Riduwan (2013:25).  

Dalam penelitian ini variabel independen meliputi non debt tax 

shield profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Variabel dependen yaitu 

struktur modal. Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan non debt tax 

shield terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI, digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh antara variabel 

indenpenden dan dependen terhadap perusahaan manufaktur. 

Maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar II.I 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Pengaruh Parsial 

Pengaruh Simultan 

Non Debt Tax Shield(X1) 

Profitabilitas (X2) 

Ukuran Perusahaan (X3) 

Struktur Modal (Y) 

H1 

H2 

H4 

H3 

Variabel Independen 

Variabel Dependen 
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2.12 Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian mengenai 

pengaruh non debt tax shield, profitabilitas, dan ukuran perusahaan 

terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI, maka dirumuskan hipotesa sebagai berikut : 

2.12.1 Non Debt Tax Shield terhadap Struktur Modal 

Dalam struktur modal, non debt tax shield merupakan substitusi 

interest expense yang akan berkurang saat menghitung pajak perusahaan 

Muthia (2014). Menurut De Angelo et. al dalam Moch.Wahyu (2004) 

menyatakan bahwa potongan pajak (tax deduction) yang berupa depresiasi 

dan investment tax credit dapat digunakan untuk mengurangi pajak selain 

bunga hutang. Jadi, dalam melakukan efesiensi penghitungan pajak selain 

dengan membebankan biaya bunga hutang, perusahaan dapat 

memanfaatkan keuntungan/perlindungan pajak melalui fasilitas perpajakan 

yang diberikan oleh pemerintah atau disebut dengan non debt tax shield. 

Tax shield effect dengan indikator non debt tax shield 

menunjukkan besarnya biaya non kas yang menyebabkan penghematan 

pajak yang bukan berasal dari penggunaan hutang dan dapat digunakan 

sebagai modal untuk mengurangi hutang De Angelo dan Masulis, dalam 

Mas‟ud (2008). Penghematan pajak selain dari pembayaran bunga akibat 

penggunaan hutang juga berasal dari adanya depresiasi dan amortisasi. 

Semakin besar depresiasi dan amortisasi akan menyebabkan semakin besar 

penghematan pajak penghasilan dan semakin besar cash flow perusahaan. 
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Dengan demikian, suatu perusahaan yang memiliki non debt tax shield 

yang tinggi cenderung akan menggunakan tingkat hutang yang lebih 

rendah dan berarti variabel non debt tax shield berhubungan negatif 

terhadap tingkat penggunaan hutang dalam struktur modal. 

Penelitian di atas didukung pula oleh penelitian dari Mila Diana 

Sari (2014) dan Putu Hary Krisnanda (2015), yang menunjukkan bahwa 

Non Debt Tax Shield mempengaruhi struktur modal perusahaan sedangkan 

penelitian Abubakar Assegraf (2013) dan Rizky Ardhianto (2014) Non 

Debt Tax Shield tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Dengan 

demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Non Debt Tax Shield tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal 

H1 :  Non Debt Tax Shield berpengaruh terhadap struktur modal 

2.12.2 Profitabilitas terhadap Struktur Modal 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba proksi yang digunakan dalam profitabilitas adalah return of assets. 

Perusahaan dengan rate of return yang tinggi cenderung menggunakan 

proporsi hutang yang relatif kecil, karena dengan rate of return yang 

tinggi, kebutuhan dana dihasilkan secara internal dari laba yang ditahan. 

Hal ini sesuai dengan pecking order theory Dea (2012). 

Dalam pecking order theory menyatakan bahwa perusahaan 

cenderung menggunakan dana internal terlebih dahulu sebelum beralih ke 

pembiayaan eksternal. Sehingga jika perusahaan memiliki tingkat 
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profitabilitas yang tinggi, maka akan cenderung menggunakan pendanaan 

internal yang menggunakan retained earning dibandingkan dengan 

menggunakan hutang.  

Penelitian di atas didukung pula oleh penelitian dari Abubakar 

Assegraf (2013) dimana Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal sedangkan dalam penelitian Moh. Wahyu Widodo (2014) dan Mila 

Diana Sari (2014) profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal.  

Dengan demikian hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal 

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal 

 

2.12.3 Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal 

Menurut teori pecking order, ukuran perusahaan diprediksikan 

memiliki hubungan negatif terhadap struktur modal. Selain itu menurut 

Titman dan Wessel 1988 dalam Maidah (2016), penerbitan ekuitas pada 

perusahaan kecil lebih banyak mengeluarkan biaya daripada perusahaan 

besar. Dengan kata lain, semakin besar ukuran perusahaan, biaya 

penerbitan ekuitas menjadi lebih murah.  

Penelitian di atas didukung pula oleh penelitian dari Putu 

Krisnanda Hary (2015), yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

mempengaruhi struktur modal perusahaan sedangkan dalam penelitian 

Mila diana sari (2014) ukuran perusahaan tidak mempengaruhi struktur 

modal perusahaan. Dengan demikian hipotesis sebagai berikut : 
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H0 :  Meningkatnya ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal 

H3 :  Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal 

2.12.4 Non Debt Tax Shield, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Struktur Modal 

Menurut De Angelo et. Al dalam Malik (2014) menyatakan bahwa 

potongan pajak (tax deduction) yang berupa depresiasi dan invesment tax 

credit dapat digunakan untuk mengurangi pajak selain bunga hutang, 

perusahaan dapat memanfaatkan keuntungan perlindungan pajak melalui 

fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah atau disebut dengan Non 

Debt Tax Shield. Tax Shield effect dengan indikator Non Debt Tax Shield 

menunjukkan besarnya biaya non kas yang menyebabkan penghematan 

pajak yang bukan berasal dari penggunaan hutang dan digunakan sebagai 

modal untuk mengurangi hutang De Angelo dan Masulis, dalam Mas‟ud 

(2008). Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba proksi yang digunakan dalam profitabilitas adalah return of assets. 

Perusahaan dengan rate of return yang tinggi cenderung menggunakan 

proporsi hutang yang relatif kecil, karena dengan rate of return yang 

tinggi, kebutuhan dana dihasilkan secara internal dari laba yang ditahan. 

Penelitian didukung pula oleh penelitian dari Putu Hary Krisna 

(2015), yang menunjukkan bahwa NDTS berpengaruh terhadap struktur 

modal, depresiasi yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 

asset tetap yang tinggi dan semakin besar manfaat dari pengurangan pajak 
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yang diterima, sehingga sumber dana internal yang dimiliki semakin besar 

dan berakibat pada rendahnya kebutuhan akan dana eksternal berupa 

utang. Dalam penelitian Rizky Ardhianto (2014) disebutkan bahwa Non-

Debt Tax Shield tidak berpengaruh terhadap Struktur Modal perusahaan. 

Didukung dengan penelitian Mohd. Wahyu Widodo (2014) Profitabilitas 

berpengaruh jika dibandingkan penelitian yang dilakukan Abubakar 

Assegraf (2013) dimana profitabilitas tidak berpengaruh. Sedangkan 

ukuran perusahaan dalam penelitian Putu Hary Krisna (2015) ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H0 :  Non Debt Tax Shield, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan 

tidak memiliki pengaruh terhadap Struktur Modal 

H4 :  Non Debt Tax Shield,Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan 

memiliki pengaruh terhadap Struktur Modal 

 

 

 


