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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pasar Modal 

2.1.1.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan public yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif 

investasi bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti: 

menabung dibank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan 

(Rusdin,2008:4). Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para 

investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui 

perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham 

dan lainnya. Menurut  Nasaruddin (2008:38) pasar modal merupakan 

bagian dari pasar keuangan. Pasar keuangan ini meliputi kegiatan: pasar 

uang (Money Market), pasar modal (Capital Market), lembaga 

pembiayaan lainnya seperti sewa beli (Leasing), anjak piutang 

(Factoring), modal venture (Venture Capital), kartu kredit. Dengan 

demikian pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar 

keuangan (Financial Market). 
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2.1.1.2 Peran Pasar Modal Di Indonesia 

Menurut Nasaruddin (2008:41) peran pasar modal di Indonesia 

adalah sebagai berikut: 

1) Pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara 

efisien. 

2) Pasar modal sebagai alternatif investsi 

3) Memungkinkan para investor untuk memilki perusahaan yang 

sehat dan berprospek baik. 

4) Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan 

transparan. 

5) Peningkatan aktivitas ekonomi nasioanal 

2.1.1.3 Para Pelaku Dalam Pasar Modal 

Lembaga yang dikelompokkan sebagai pelaku pasar modal, 

sebenarnya adalah juga lembaga terkait dalam pasar modal. Keterlibatan 

para pelaku pasar modal bersifat terus menerus, dan merupakan kegiatan 

yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupmatiannya lembaga itu 

sendiri. Kegiatan lembaga terkait di pasar modal bersifat formal dan hanya 

merupakan sebagian kecil dari dari kegiatan mereka secara keseluruhan, 

kecuali Bapepem yang memang terlibat total sebagai pengatur. Lembaga-

lembaga yang menjadi pelaku dipasar modal adalah sebagai berikut: 

1). Emiten, adalah  perusahaan yang menjual efek kepada publik. 

Efek tersebut dapat berbentuk saham maupun obligasi. 
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2).  Pemodal (investor), adalah pihak yang memiliki modal untuk 

dipinjamkan atau diinvestasikan. 

3). Lembaga penunjang, merupakan lembaga yang menunjang 

semua kegiatan dipasar modal. 

2.1.1.4  Instrumen Pasar Modal 

 Ada beberapa instrumen yang diterbitkan dan diperdagangkkan 

pada pasar modal, yaitu sebagai berikut: 

1) Saham biasa (Common Stock) 

Saham biasa adalah sertifikat yang menunjukkan bukti 

kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memilki hak 

klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan ( Rusdin,2008:16). 

2) Bukti right (Right Issue) 

Right issue adalah hak bagi pemodal untuk membeli saham baru 

yang dikeluarkan emiten. 

3) Obligasi (Bonds) 

Obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan 

perusahaan, yang menyatakan bahwa investor tersebut / pemegang 

obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. 

4) Saham preferens atau saham istimewa (Preferen Stock) 

Saham preferens merupakan saham yang memberikan prioritas 

pilihan kepada pemegangnya, antara lain, hak untuk didahulukan 

dalam memperoleh deviden, hak menukar sahamnya dengan saham 
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biasa, hak mendapatkan dividen dalam jumlah tetap dan risiko 

kepemilikan saham yang lebih kecil dari saham biasa, hak untuk 

mempengaruhi manajemen terutama dalam pencalonan pengurus. 

5) Reksa dana (Mutual Fund) 

Reksa dana merupakan sekumpulan saham, obligasi, serta efek lain 

yang dibeli oleh sekelompok investor dan dikelola oleh sebuah 

perusahaan investasi yang profesioanal. Dengan membeli sebagian 

unit penyertaan, investor individual dengan dana yang terbatas 

dapat menikmati manfaat atas kepemilikan berbagai macam efek. 

2.1.1.5  Industri Manufaktur 

Industri mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara luas 

dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian secara luas, industri 

mencakup semua usaha dan kegiatan dibidang ekonomi yang bersifat 

produktif. Sedangkan pengertian secara sempit, industri atau industri 

pengolahan adalah suatu kegiatan yang mengubah suatu barang dasar 

secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang 

setengah jadi atau barang jadi. Dalam istilah ekonomi, industri mempunyai 

dua pengertian. Pertama, industri merupakan himpunan perusahaan-

perusahaan sejenis, contoh industri kertas berarti himpunan perusahaan-

perusahaan penghasil kertas. Kedua, industri adalah sektor ekonomi yang 

didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang mentah 

menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.  



16 
 

Dalam pengertian kedua, kata industri sering disebut sektor industri 

pengolahan/manufaktur yaitu salah satu faktor produksi atau lapangan 

usaha dalam perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan 

produksi. Dapat dikatakan bahwa industrialisasi sebagai transformasi 

struktural dalam suatu negara. Oleh sebab itu, proses industrialisasi dapat 

didefenisikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi dimana terdapat 

kenaikan kontribusi sektor industri dalam permintaan konsumen, PDB, 

ekspor dan kesempatan kerja. Industrialisasi dalam pengertian lain adalah 

proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang 

mempunyai kaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya 

industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor 

ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai leading sector, 

maksudnya adalah dengan adanya perkembangan industri maka akan 

memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. 

Filosofi mendasar dari pembangunan suatu negara adalah 

menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Pembangunan sektor 

manufaktur merupakan satu-satunya pilihan, sebab sektor inilah yang 

mampu memberikan lapangan kerja besar dengan pengupahan yang lebih 

sistematis 

2.1.1.6  Analisis Fundamental 

Analisis fundamental yang fokus pada berita keuangan, ekonomi 

serta perkembangan politik suatu negara dalam mengukur kekuatan 

permintaan dan penawaran. Analisis laporan keuangan perlu dilakukan 
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untuk mendapatkan informasi lebih rinci tentang kinerja yang dicapai 

perusahaan dan keadaan keuangan suatu perusahaan. Beberapa alat 

analisis dasar (basic tools), yang biasa digunakan dalam menganalisis 

laporan keuangan, yaitu: 

1. Analisis horizontal (Trend Analysis) 

Merupakan suatu teknik untuk melakukan evaluasi suatu seri data 

laporan keuangan dari suatu perusahaan dalam jangka waktu priode 

tertentu dengan melakukan kalkulasi kenaikan / penurunan setiap item dari 

laporan keuangan dibandingkan dengan priode sebelumnya yang dijadikan 

sebagai dasar perbandingan. 

2. Analisis vertikal (Common Size Analysis) 

Merupakan suatu teknik untuk melakukan evaluasi data laporan 

keuangan yang dilakukan dengan menghitung setiap item dalam laporan 

keuangan dalam persentase terhadap suatu nilai dasar. Dalam balance 

sheet yang dijadikan nilai dasar biasanyan adalah total asset, sedangkan 

income statement nilai dasarnya adalah total net sales. 

3. Analisis laporan keuangan 

Merupakan suatu informasi yang menggambarkan hubungan diantara 

berbagai account dari beberapa laporan keuangan yang mencerminkan 

keadaan keuangan serta hasil operasi perusahaan. 
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2.1.1.7 Teknikal Analisis 

Analisis teknikal merupakan sebuah analisis tentang pergerakan 

harga mata uang yang didasarkan dari pergerakan harga mata uang itu 

sendiri di masa lampau. Analisa teknikal mempunyai 3 prinsip dasar 

pemikiran: 

1. Market price discount everything 

Yaitu harga yang tercemin dari chart atau grafik telah menggambarkan 

semua faktor yang mempengaruhi pasar. 

2. Prince moves in trend 

Yaitu pergerakan harga tidak bergerak secara acak melainkan 

berlangsung dalam satu pola (Trend) tertentu dan akan terus berlangsung 

sampai ada tanda-tanda bahwa pola pergerakan ini berhenti dan berbalik 

arah 

3. History repeats it selfs 

Yaitu ada kecendrungan kuat bahwa prilaku para investor dan pelaku 

pasar di masa lalu adalah sama dengan masa kini dalam menyikapi 

berbagai informasi yang mempengaruhi pasar. 

2.1.2 Struktur modal 

2.1.2.1  Pengertian Struktur Modal 

Struktur modal merupakan kombinasi dari berbagai sekuritas 

berupa kewajiban dan ekuitas dalam struktur pembiayaan jangka panjang 

perusahaan. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang 
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mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga 

memaksimumkan harga saham (Brigham,2006:48). Dalam prakteknya, 

sulit untuk memperkirakan apa yang akan terjadi dengan biaya modal 

perusahaan kalau perusahaan merubah struktur modalnya. Menurut 

Weston dan Copeland bahwa capital structur or the capitalization of the 

firm is the permanent financing represented by long-term debt, preferred 

stock and shareholder’s equity. Sedangkan Juel G.Siegel dan Jae K. Shim 

mengatakan capital structure (modal struktur) adalah komposisi saham 

biasa, saham preferan, dan berbagai kelas seperti laba yang ditahan, dan 

utang jangka panjang yang dipertahankan oleh kesatuan usaha dalam 

mendanai aktiva (Fahmi,2014:184). Kodrat (2009:109) struktur modal 

perusahaan terpusat pada kombinasi antara hutang dengan modal. Struktur 

modal yang optimal adalah salah satu yang dapat memaksimalkan nilai 

pasar saham yang beredar. 

Struktur modal (capital struktur) berkaitan dengan pembelanjaan 

jangka panjang suatu perusahaan yang diukur dengan perbandingan utang 

jangka panjang dengan modal sendiri. Menurut Ambarwati (2010:57) 

struktur modal adalah kombinasi atau perimbangan antara utang dan 

modal sendiri (saham preferen dan saham biasa) yang digunakan 

perusahaan untuk merencanakan mendapatkan modal. Struktur modal 

yang optimal adalah struktur yang memaksimalkan harga dari saham 

perusahaan, dan hal ini biasanya meminta rasio utang lebih rendah dari 

pada rasio yang memaksimalkan EPS yang diharapkan(Brigham,2006:48). 
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Masalah utama dalam mengoptimalkan keputusan pendanaan 

adalah menetapkan struktur modal yang optimal. Struktur modal 

merupakan perimbangan atau perbandingan antara jumlah kewajiban 

dengan modal sendiri. Ini dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan 

berapa jumlah dana yang ditambahkan untuk mendukung kebijakan 

investasi dan operasi perusahaan. Struktur modal yang optimal dapat 

meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan, sehingga 

memaksimalkan nilai perusahaan. Apabila nilai struktur modal berada di 

atas satu atau lebih dari satu, maka hal itu berarti perusahaan memiliki 

jumlah utang yang lebih besar daripada jumlah modal sendiri. Kondisi 

tersebut tidak sesuai dengan teori struktur modal yang optimal, dimana 

seharusnya jumlah utang perusahaan tidak boleh lebih besar dari modal 

sendiri. Sementara itu kebanyakan investor lebih tertarik menanamkan 

modalnya ke dalam bentuk investasi pada perusahaan yang mempunyai 

struktur modal tertentu yang besarnya kurang dari satu. Karena jika 

Struktur Modal lebih besar dari satu berarti risiko yang ditanggung oleh 

investor menjadi meningkat (Juita:2016). 

Kebijakan struktur modal yaitu kebijakan yang berkaitan dengan 

keberlangsungan hidup perusahaan (going concern). Kebijakan tersebut 

biasanya berkaitan dengan komposisi utang, saham preferen, dan saham 

biasa yang merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan untuk 

menjalankan operasinya (Meutia,2016). 



21 
 

Menurut Fahmi (2014:185) Secara garis besar struktur modal 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Simple capital structure, yaitu jika perusahaan hanya 

menggunakan modal sendiri saja dalam struktur modalnya. 

2. Complex capital structure, yaitu jika perusahaan tidak hanya 

menggunakan modal sendiri tetapi juga menggunakan modal 

pinjaman dalam struktur modalnya. 

Empat faktor utama yang mempengaruh keputusan struktur modal 

adalah: 

1. Risiko bisnis, atau risiko yang inheren dengan operasi perusahaan 

jika perusahaan tidak mempergunakan utang. Semakin tinggi risiko 

bisnis perusahaan, maka semakin rendah rasio utang optimalnya. 

2. Posisi perpajakan perusahaan. Salah satu alasan utama 

menggunakan utang adalah bunganya yang dapat menjadi 

pengurang pajak, yang selanjutnya akan mengurangi biaya utang 

efektif. 

3. Fleksibilitas keuangan, atau kemampuan untuk memperoleh modal 

dengan persyaratan yang wajar dalan kondisi yang buruk, yang 

merupakan hal yang vital bagi keberhasilan jangka panjang 

perusahaan. 

4. Konservatisme atau keagresifan manajemen. Beberapa manajer 

lebih agresif dari yang lainnya, sehingga beberapa perusahaan 
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cendrung menggunakan utang sebgai usaha untuk mendorong 

keuntungan. 

2.1.2.2  Daftar Periksa Untuk Keputusan Struktur Modal 

Pada umumnya perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor 

ketika membuat keputusan-keputusan struktur modal diantara yaitu 

(Brigham,2006:42): 

1. Stabilitas penjualan. Sebuah perusahaan yang penjualnya relatif stabil 

dapat dengan aman menggambil lebih banyak utang dan menanggung 

beban tetap yang lebih tinggi dari pada perusahaan dengan penjualan 

yang tidak stabil. 

2. Struktur aktiva. Perusahaan yang aktivanya cocok sebagai jaminan atas 

pinjaman cendrung 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. 

3. Leverage operasi. Jika hal-hal yang lain dianggap sama, perusahaan 

dengan leverage operasi yang lebih sedikit memiliki kemampuan yang 

lebih baik dalam meneeapkan leverange keuangan karena perusahaan 

tersebut akan memiliki risiko bisnis yang lebih kecil. 

4. Tingkat pertumbuhan. Jika hal-hal yang lain dianggap sama, 

perusahaan yang tumbuh dengan cepat harus lebih banyak 

mengendalkan diri pada modal eksternal. 



23 
 

5. Profitabilitas. Kita sering mengamati bahwa perusahaan-perusahaan 

yang memiliki tingkat pengembalian atas investasi yang sangat tinggi 

menggunakan utang yang relatif sedikit. 

6. Pajak. Bunga adalah beban yang dapat menjadi pengurang pajak, dan 

pengurang pajak adalah hal yang sangat berharga bagi perusahaan 

dengan tarif pajak yang tinggi. 

7. Pengendalian. Dampak utang versus saham pada posisi pengendalian 

manajemen dapat memengaruhi struktur modal. Jika manajemen saat 

ini memiliki kendali atas pengambilan suara (memiliki lebih dari 50% 

saham) tetapi berada dalam posisi dimana mereka tidak dapat membeli 

saham lagi, manajemen mungkin akan memilih utang untuk pendanaan 

baru. 

8. Sikap manajemen. Karena tidak ada yang dapat membuktikan bahwa 

satu struktur modal akan mengarahkan pada harga saham yang lebih 

tinggi dari pada struktur modal yang lainnya, manajemen dapat 

menerapkan pertimbangan mereka sendir atas struktur modal yang 

tepat. 

9. Sikap pemberi pinjaman dan agen pemberi peringkat. Tanpa melihat 

analisis para manajer atas faktor-faktor leverage yang tepat bagi 

perusahaan mereka sendiri, prilaku pemberi pinjaman dan agen 

pemeringkat sering kali memengaruhi keputusan struktur keuangan. 

10. Kondisi pasar. Kondisi dari pasar saham dan obligasi yang mengalami 

perubahan dalam baik jangka panjang maupun jangka pendek dapat 
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memberikan arti yang penting pada sturktur modal sebuah perusahaan 

yang optimal. 

11. Kondisi internal perusahaan. Kondisi internal sebuah perusahaan juga 

dapat memiliki pengaruh pada sasaran struktur modalnya. 

12. Fleksibilitas keuangan. Menentukan kapasitas pinjaman cadangan 

yang “memadai” adalah suatu hal yang bersifat pertimbangan. 

2.1.2.3  Pengukuran Struktur Modal 

Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara 

jumlah utang jangka panjang dengan modal sendiri. Terdapat beberapa 

pengukuran dalam bentuk rasio yang dapat digunakan untuk menentukan 

struktur modal, yaitu (Fahmi,2014:187): 

1. Menurut George Foster 

 

 

dan 

 

 

Keterangan: 

Long-term liabilities   : Utang jangka panjang 

Shsareholder’s equity  : Modal sendiri 

Current liabilities   : Utang lancar 

 

 

푙표푛푔 − 푡푒푟푚	푙푖푎푏푖푙푖푡푖푒푠
푠ℎ푎푟푒ℎ표푙푑푒푟 푠	푒푞푢푖푡푦  

푐푢푟푟푒푛푡	푙푖푎푏푖푙푖푡푖푒푠 + 푙표푛푔 − 푡푒푟푚	푙푖푎푏푖푙푖푡푖푒푠
푠ℎ푎푟푒ℎ표푙푑푒푟 푠푒푞푢푖푡푦  



25 
 

2. Menurut Smith, Skousen, Stice and Stice 

a) Debt-to Equity Ratio (DER) 

 

 

DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

leverage (penggunaan utang) terhadap total shareholder’s equity yang 

dimiliki perusahaan. 

b) Number of Times Interest is Earned 

 

 

Keterangan: 

Income before taxes and interest expense interest : Pendapatan sebelum 

bunga dan pajak 

Expense       : Beban 

c) Book Value Pershare 

 

 

Keterangan:  

(a) Total liability atau total utang. 

(b) Stockholders’ equity atau modal sendiri. 

(c) Income before taxes and interest expense atau pendapatan 

sebelum bunga dan pajak. 

푡표푡푎푙	푙푖푎푏푖푙푖푡푖푒푠
푡표푡푎푙	푒푞푢푖푡푦  

푖푛푐표푚푒	푏푒푓표푟푒	푡푎푥푒푠	푎푛푑	푖푛푡푒푟푒푛푠	푒푥푝푒푛푠푒푠	푖푛푡푒푟푒푛푠
푒푥푝푒푛푠푒  

Common stockholders’ equity 

Number of share of common stock outstanding 
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(d) Interest expense atau beban bunga. Biaya dana pinjaman pada 

periode yang berjalan yang memperhatikan pengeluaran uang 

dalam laporan rugi laba. 

(e) Common stockholders’ equity atau kekayaan pemegang saham. 

(f) Number of share of common stock outstanding. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perhitungan Struktur 

Modal dengan rumus Debt-to Equity Ratio (DER). 

2.1.3 Capital Expenditure 

Capital expenditure merupakan pengeluaran-pengeluaran yang 

dilakukan oleh perusahaan dengan harapan bahwa pengeluaran tersebut 

akan memberikan manfaat atau hasil (benefit) untuk jangka waktu yang 

lebih dari setahun (Syamsuddin:2011:410). Menurut Khusnul (2016 ) 

Secara sederhana capital expenditure adalah alokasi yang direncanakan 

(dalam budget) untuk melakukan pembelian / perbaikan / penggantian 

segala sesuatu yang dikategorikan sebagai aset perusahaan secara 

akuntansi. Capital expenditure dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

maintenance capex yaitu capex yang digunakan untuk menjalakan bisnis 

perusahaan dengan besarnya kas yang ada. Selain itu terdapat pula    

growth capex yaitu capex yang digunakan untuk mengembangkan 

perusahaan di atas kas yang sementara ini terjadi. 

2.1.4 Sales growth (Pertumbuhan Penjualan) 

Suatu perusahaan yang berada dalam industri yang mempunyai laju 

pertumbuhan yang tinggi harus menyediakan modal yang cukup untuk 
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membelanjai perusahaan. Perusahaan yang tumbuh dengan cepat 

cenderung lebih banyak menggunakan utang dari pada perusahaan yang 

tumbuh secara lambat (Kartika,2016). Bagi perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan penjualan yang tinggi kecenderungan perusahaan 

menggunakan utang sebagai sumber dana eksternal yang lebih besar 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tingkat pertumbuhan 

penjualannya rendah. Menurut Nuthausyah (2015) pertumbuhan penjualan 

adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke 

waktu. Adanya kecenderungan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 

yang tinggi menghasilkan tingkat arus kas masa depan dan kapitalisasi 

pasar yang tinggi sehingga memungkinkan perusahaan memiliki biaya 

modal rendah. 

Perusahaan yang baik dapat dilihat dari penjualannya dari tahun ke 

tahun yang terus mengalami kenaikan, hal tersebut berimbas pada 

meningkatnya keuntungan perusahaan sehingga pendanaan internal 

perusahaan juga meningkat. Sedangkan menurut Rudianto (2009:56) 

menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan merupakan volume penjualan 

pada tahun-tahun mendatang, berdasarkan data pertumbuhan volume 

penjualan historis. 

2.1.5 Profitability  

Menurut Yusrianti (2013) profitabilitas yaitu kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total 

asset maupun modal sendiri. Perusahaan yang memiliki tingkat 
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pengembalian yang tinggi cenderung menggunakan hutang yang relatif 

kecil karena tingkat profitabilitas yang tinggi menyediakan sejumlah  dana 

internal yang relatif besar yang diakumulasikan sebagai laba yang ditahan. 

Menurut Kartika (2016) profitabilitas merupakan faktor yang 

dipertimbangkan dalam menentukan struktur modal perusahaan. Hal ini 

dikarenakan perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung 

menggunakan utang yang relatif kecil karena laba ditahan yang tinggi 

sudah memadai untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan. 

Kondisi profitabilitas yang baik akan mendorong para investor untuk 

melakukan investasi kedalam perusahaan tersebut. Dengan demikian bagi 

investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis 

profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan 

yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen. Menurut Admaja 

(2010) Profitabilitas (Profitability) adalah kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba dari kegiatan bisnis yang dilakukannya semakin besar 

rasio profitabilitasnya maka semakin baik bagi perusahaan. Dalam 

penelitiannya pengukuran terhadap profitabilitas diukur dengan 

membandingkan laba sebelum pajak dengan total aset. Profitabilitas masa 

lalu perusahaan dan jumlah laba yang tersedia untuk ditahan akan menjadi 

penentu yang penting dalam struktur pendanaan sekarang. 

2.1.6 Size (Ukuran Perusahaan) 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besarnya asset yang 

dimiliki oleh perusahaan, Suatu perusahaan besar yang sahamnya tersebar 
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luas, setiap terjadi perluasan modal saham hanya berpengaruh kecil 

tehadap kemungkinan hilangnya pengawasan dari pihak dominan 

perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu 

perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat ditinjau dari lapangan 

usaha yang dijalankan. Penentuan besar kecilnya skala perusahaan dapat 

ditentukan berdasarkan total penjualan dan total aktiva, mencerminkan 

semakin besar ukuran perusahaan sehingga memperbanyak pula alternatif 

pendanaan yang dapat dipilih dalam meningkatkan profitnya. Dan apabila 

semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil perusahaan 

menggunakan utang sebagai sumber dana perusahaan (Kartika,2016). 

Ukuran perusahaan akan mempunyai pengaruh terhadap struktur modal. 

Semakin besar suatu perusahaan maka penggunaan dana eksternalnya juga 

akan semakin besar. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar akan 

membutuhkan dana yang lebih besar pula dan cara untuk memenuhinya 

adalah dengan pendanaan eksternal. 

Khusnul (2016) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar, 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil, akan dapat 

menanggung rasio hutang jangka panjang yang lebih besar karena mereka 

mengupayakan biaya tetap yang tinggi atas rasio hutangnya. Ukuran 

perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya perusahaan yang diukur 

melalui logaritma natural dari total asset (Ln total asset).  
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2.1.7 Growth Opportunity 

Growth opportunity yaitu perusahaan yang memiliki 

kesempatan/peluang untuk bertumbuh atau mencapai tingkat pertumbuhan 

atau mengembangkan perusahaannya (Yusrianti,2013). Growth 

opportunity pada dasarnya merupakan cerminan dari produktivitas 

perusahaan dan merupakan suatu harapan yang diinginkan oleh pihak 

internal perusahaan (manajemen) maupun pihak eksternal (investor dan 

kreditor). Menurut Juniati (2016) growth opportunity adalah kesempatan 

perusahaan untuk melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan. 

Menurut Meutia (2016) growth opportunity disebut juga kesempatan suatu 

perusahaan untuk tumbuh dimasa yang akan datang. Pertumbuhan 

perusahaan dapat didefenisikan sebagai peningkatan yang terjadi pada 

perusahaan. Semakin tinggi pertumbuhan perusahaan yang berarti pula 

bahwa kesempatan bertumbuh perusahaan semakin tinggi, maka akan 

semakin besar kebutuhan dana yang diperlukan. Perusahaan yang 

mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi pada umumnya merupakan 

perusahaan kecil. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Variabel Hasil 

1 Fatkhiatur khusnul, 

2012 

Analisis 
pengaruh 
capital 
expenditure, 
sales growth, 
profitability, 
size, dan rating 
premium 
terhadap 
struktur modal 

Variabel 
independent:  
capital 
expenditur(X1), 
sales growth (X2), 
profitability (X3), 
size (X4) dan 
rating premium 
(X5) dependent: 
struktur modal 
(Y) 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
capex, profitability, 
size, dan rating 
premium tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
DER, dan sales 
growth berpengaruh 
signifikan.  

2 Nadia Puspawardhani, 

2012 

Pengaruh 
pertumbuhan 
penjualan, 
profitabilitas, 
struktur aktiva 
dan ukuran 
perusahaan 
terhadap 
struktur modal 
pada 
perusahaan 
pariwisata dan 
perhotelan di 
BEI 

Variabel 
independent 
pertumbuhan 
penjualan (X1), 
profitabilitas 
(X2), struktur 
aktiva (X3), dan 
ukuran 
perusahaan (X4). 
Variabel 
dependent: 
struktur modal 
(Y) 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
pertumbuhan 
penjualan, 
profitabilitas, 
struktur aktiva, 
ukuran perusahaan 
secara bersama-sama 
memiliki pengaruh 
yang signifikan 
terhadap struktur 
modal. Pertumbuhan 
penjualan memiliki 
pengaruh negatif 
tidak signifikan 
terhadap struktur 
modal. Sedangkan 
profitabilitas, 
struktur aktiva, 
ukuran perusahaan 
memiliki pengaruh 
yang positif dan 
signifikan terhadap 
struktur modal. 

3 Rita Puji Astuti, 2014 Pengaruh 
Profitabilitas, 
Size, Growth 
Opportunity, 

variabel 
independen: 
profitabilitas 
(X1), size (X2), 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
ada pengaruh yang 
signifikan dan 



32 
 

Likuiditas Dan 
Struktur 
Aktiva 
Terhadap 
Struktur Modal 
Bank 

growth 
opportunity (X3), 
likuiditas (X4), 
dan struktur 
aktiva (X5). 
struktur modal 
(Y)  
sebagai variabel 
dependent 
 

negative antara 
profitabilitas 
terhadap struktur 
modal secara parsial, 
tidak ada pengaruh 
yang signifikan 
antara ukuran 
perusahaan (Size) 
terhadap struktur 
modal secara parsial, 
tidak ada pengaruh 
yang signifikan 
antara growth 
opportunity terhadap 
struktur modal 
secara parsial, ada 
pengaruh yang 
signifikan dan 
negatif antara 
likuiditas terhadap 
struktur modal 
secara parsial dan 
ada pengaruh yang 
signifikan dan positif 
antara struktur aktiva 
terhadap Struktur 
Modal secara parsial. 

4 Tuti meautia, 2016 Pengaruh 
growth 
opportunity, 
profitabilitas, 
dan ukuran 
perusahaan 
terhadap 
struktur modal 
pada 
perusahaan 
properti di BEI 

Variabel 
independent yang 
digunakan growth 
opportunity (X1), 
profitabilitas 
(X2), dan ukuran 
perusahaan (X3). 
Sedangkan 
variabel 
independent nya 
adalah struktur 
modal (Y) 

Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan 
bahwa growth 
opportunity, 
profitabilitas, ukuran 
perusahaan 
berpengaruh 
terhadap struktur 
modal baik secara 
bersama-sam 
maupun parsial. 

Sumber : Data Diolah (2017) 
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2.3 Kerangka pemikir 

Kerangka pemikiran adalah dukungan dasar teoretis dalam rangka 

memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah. Kerangka teori dapat 

disebut juga sebagai upaya dalam penggalian teori yang dapat digunakan peneliti 

untuk menjelaskan hakikat dari gejala yang diteliti (Prasetyo,2011:64). 

Gambar 1 : Kerangka Pemikir Penelitian 

Variabel Independent     Variabel Dependent  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah (2017) 

Keterangan :  : pengaruh variabel independent secara parsial terhadap 
capital stucture 

   : pengaruh variabel independent secara simultan terhadap 
capital structure 

Capital Structure 
(Y) 

Size (X4) 

Sales Growth (X2) 

Capital Expenditure (X1) 

Profitability (X3) 

Growth Opportunity (X5) 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh  antara capital expenditure terhadap struktur modal 

Capital expenditure termasuk dalam wilayah kebijakan investasi, dan 

di arahkan untuk pengembangan atau perluasan usaha agar perusahaan 

tetap eksis dalam menghadapi setiap persaingan (Adrian;2012). Menurut 

Mcconnell dan Muscarella (1985) pengumuman capital expenditure di 

masa depan memiliki dampak pada nilai perusahaan yang beroperasi 

dalam sektor industri. Kebijakan dalam capital expenditure tidak akan 

terlepas dari kebijakan pendanaan, sehingga keberhasilan dalam program 

ini sangat mendukung keberhasilan dalam program pemilihan pembiayaan. 

Salah satu cara mendapatkan sumber dana dengan cepat untuk membiayai 

tumbuhnya perusahaan adalah memasukkan sumber hutang ke dalam 

struktur modal perusahaan.  

Khusnul (2012) berpendapat bahwa semakin banyak kas yang tersedia 

maka akan semakin banyak investor yang akan berinvestasi terlepas dari 

apakah investasi itu baik atau buruk. Jika capital expenditure perusahaan 

semakin besar maka keperluan modal perusahaan juga akan semakin besar 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga perusahaan akan mencari 

dana yang berasal dari luar. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin 

tinggi capital expenditure maka akan meningkatkan tingkat hutang 

perusahaan. Sehingga capital expenditure mempunyai pengaruh positif 

terhadap struktur modal perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan 
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(Maulida:2012) menyatakan bahwa capital expenditure berpengaruh 

positif terhadap struktur modal. 

Berdasarkan pada hasil tersebut, penelitian memprediksi bahwa 

capital expenditure dapat dijadikan sebagai prediktor struktur modal. 

Maka, hipotesis pertama dari penelitian ini yaitu: 

H0 : Capital expenditure tidak berpengaruh  terhadap struktur modal 

H1 : Capital expenditure berpengaruh terhadap struktur modal 

2. Pengaruh  antara sales growth terhadap struktur modal 

Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang stabil dapat lebih 

aman, lebih banyak pinjaman, dan lebih mampu menanggung beban yang 

lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang pertumbuhan penjualannya 

tidak stabil. Perusahaan yang tumbuh dengan pesat lebih banyak 

membutuhkan dana sehingga dibutuhkan banyak dana eksternal. Menurut 

Maryanti (2016) Pertumbuhan penjualan merupakan kemampuan 

perusahaan untuk meningkatkan tujuan perusahaan dalam meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan. Pada saat pertumbuhan penjualan meningkat 

perusahaan akan mengambil utang agar dapat meningkatkan kapasitas 

produksi yang akan berdampak pada kenaikan penjualannya. Pertumbuhan 

penjualan termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi struktur modal. 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan dan laba yang tinggi 

memiliki kecenderungan penggunaan hutang sebagai sumber dana 

eksternal yang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan tingkat 
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pertumbuhan penjualan yang rendah (Nugrahani,2012). Berdasarkan pada 

hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lukitasari.W,2013) sales growth 

mampu memberikan kontribusi terhadap struktur modal. Sedangkan 

menurut Khusnul (2012) sales growth berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal. Maka berdasarkan uraian di atas dan dengan hasil 

penelitian sebelumnya, diduga sales growth mempunyai pengaruh positif 

terhadap struktur modal. 

Berdasarkan pada hasil tersebut, penelitian memprediksi bahwa sales 

growth dapat dijadikan sebagai prediktor struktur modal. Maka, hipotesis 

kedua dari penelitian ini yaitu: 

H0 : Sales growth  tidak berpengaruh terhadap struktur modal 

H2 : Sales growth  berpengaruh terhadap struktur modal 

3. Pengaruh antara profitability terhadap struktur modal 

Profitabilitas pada perusahaan menunjukan kemampuan 

perusahaan memperoleh laba yang diperoleh dari hasil operasionalnya. 

Perusahaan dengan tingkat pengembalian atau profitabilitas yang tinggi 

cenderung menggunakan dana sendiri atau laba ditahan yang diperoleh 

dari operasionalnya untuk melanjutkan operasional perusahaan tersebut 

(Nugrahani,2012). Hal ini dikarenakan modal internal dianggap lebih 

murah dan memiliki tingkat risiko yang rendah dibandingkan dengan 

menggunakan modal eksternal. Selain itu perusahaan tersebut terbilang 

masih mampu untuk membiayai usahanya melalui laba ditahan, tidak 
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memerlukan adanya hutang. Sehingga profitabilitas memiliki pengaruh 

terhadap besarnya struktur modal perusahaan. Profitabilitas dapat diukur 

dengan menggunakan ROA, dimana ROA merupakan alat ukur untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari dana 

yang di investasikan terhadap aset perusahaan (Khairin,2014). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Yusrianti,2013), 

(Meuti,2016) menyatakan bahwa profitability berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap struktur modal. 

Berdasarkan pada hasil tersebut, penelitian memprediksi bahwa 

profitability dapat dijadikan sebagai prediktor struktur modal. Maka, 

hipotesis ketiga dari penelitian ini yaitu: 

H0 : Profitability  tidak berpengaruh terhadap struktur modal 

H3 : Profitability  berpengaruh terhadap struktur modal 

4. Pengaruh antara size berpengaruh terhadap struktur modal 

Tolak ukur besar kecilnya perusahaan dengan melihat seberapa 

besar nilai dari total aset, ekuitas, atau penjualan suatu perusahaan disebut 

dengan ukuran perusahaan (Meutia,2016). Perusahaan besar dapat 

membiayai investasinya dengan mudah melalui pasar modal karena 

investor dapat memperoleh lebih banyak informasi dari perusahaan besar 

jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan sering 

dijadikan indikator bagi kemungkinan terjadinya kebangkrutan bagi suatu 

perusahaan, dimana perusahaan dengan ukuran lebih besar dipandang 
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lebih mampu menghadapi krisis dalam menjalankan usahanya. Hal ini 

akan mempermudah perusahaan dengan ukuran lebih besar untuk 

memperoleh pinjaman atau dana eksternal.  

Secara teoritis, ukuran perusahaan dapat dikatakan berpengaruh 

positif terhadap struktur modal perusahaan karena perusahaan-perusahaan 

besar memiliki kapasitas hutang yang tinggi dan dapat lebih mudah untuk 

memperoleh hutang. Kapasitas hutang yang tinggi tersebut disebabkan 

oleh banyaknya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan 

seiring dengan bertambahnya ukuran perusahaan. Hal ini akan 

mempengaruhi tingkat hutang perusahaan menjadi semakin besar seiring 

dengan meningkatnya biaya pengawasan. Hasil penelitian (Karti,2016) 

menyatakan bahwa size berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

struktur modal. Sitompul (2011) juga menyatakan bahwa size berpengaruh 

positif terhadap struktur modal. 

Berdasarkan pada hasil tersebut, penelitian memprediksi bahwa size 

dapat dijadikan sebagai prediktor struktur modal. Maka, hipotesis keempat 

dari penelitian ini yaitu: 

H0 : Size  tidak berpengaruh  terhadap struktur modal 

H4 : Size  berpengaruh terhadap struktur modal 

5. Pengaruh  antara growth opportunity terhadap struktur modal 
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Growth opportunity disebut juga kesempatan suatu perusahaan 

untuk tumbuh di masa yang akan datang. Growth dapat berupa 

peningkatan maupun penurunan total aset yang dialami oleh perusahaan 

dalam suatu periode tertentu. Perusahaan dengan prospek pertumbuhan 

tinggi biasanya lebih memilih menggunakan saham untuk mendanai 

operasional perusahaannya dengan harapan para pemegang saham dapat 

menikmati pertumbuhan tersebut (Meutia:2016). Admaja (2010) 

menyatakan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan tinggi menginginkan 

menikmati keuntungan dari pertumbuhan dan oleh karena itu cenderung 

berinvestasi dari dana internal untuk menciptakan  leverage yang rendah. 

Apabila perusahaan mempunyai prediksi akan mengalami 

pertumbuhan yang tinggi, maka menandakan perusahaan memiliki 

kesempatan untuk melakukan pertumbuhan perusahaan dengan cepat. Hal 

tersebut membuat perusahaan memerlukan dana yang lebih berupa hutang. 

Salah satu cara mendapatkan sumber dana dengan cepat untuk membiayai 

tumbuhnya perusahaan adalah memasukkan sumber hutang kedalam 

struktur modal perusahaan. Perusahaan yang memiliki peluang 

pertumbuhan tinggi menimbulkan kepercayaan kreditur lebih besar 

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki peluang rendah sehingga 

kreditur akan lebih mudah untuk meminjamkan dananya. Penelitian yang 

dilakukan (Juniati,2010), (Yusrianti,2013) menyatakan bahwa growth 

opportunity berpengaruh positif terhadap struktur modal. 
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Berdasarkan pada hasil tersebut, penelitian memprediksi bahwa 

growth opportunity dapat dijadikan sebagai prediktor struktur modal. 

Maka, hipotesis kelima dari penelitian ini yaitu: 

H0 : Growth opportunity  tidak berpengaruh  terhadap struktur modal 

H5 : Growth opportunity  berpengaruh terhadap struktur modal 

6. Pengaruh antara capital expenditure, sales growth, profitability, size, 

dan growth opportunity terhadap struktur modal secara simultan. 

Dari penelitian terdahulu menurut Puspawardhani (2012), 

Yusrianti (2013), Meutia (2016), Tebenancy (2011) hasilnya 

menyatakan bahwa capital expenditure, sales growth, profitability, 

size, dan growth opportunity berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap struktur modal. 

Berdasarkan pada hasil tersebut, penelitian memprediksi bahwa 

Capital expenditure, sales growth, profitability, size, dan growth 

opportunity dapat dijadikan sebagai prediktor struktur modal. Maka, 

hipotesis keenam dari penelitian ini yaitu: 

H0 : Capital expenditure, sales growth, profitability, size, dan growth    

opportunity tidak berpengaruh terhadap struktur modal 

H6 : Capital expenditure, sales growth, profitability, size, dan growth    

opportunity  berpengaruh terhadap struktur modal 
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2.5 Pandangan islam 

Modal dalam Islam disebut juga dengan رأس المال  (ras al-mal). Allah swt 

berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 279: 

  ُموَن َوَلا ُتْظَلُموَنَفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوِإْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم َلا َتْظِل

 Artinya : Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari 

Allah dan rasulnya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak 

atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan 

tidak dizalimi (dirugikan). 

Melaksanakan perintah Allah sebagaimana yang dimaksud ayat diatas, 

Jika tidak melaksanakannya yaitu tetap memungut sisa riba, maka akan 

terjadi perang yang dahsyat dari Allah dan Rasulnya. Namun jika kita 

bertaubat, yaitu tidak melakukan transaksi dan mengambil sisa riba, maka 

perang tidak akan terjadi. Dan kita boleh mengambil pokok harta dari mereka. 

Dengan demikian kita tidak menganiaya meraka dengan membebani bunga 

dan kita tidak pula dianiaya oleh mereka karena kita mendapatkan modal 

yang kita berikan. Dan jika mereka tidak mampu membayar hendaklah kita 

memberi kelonggaran. Dibawah ini QS An-Nissa ayat 29 sebagai berikut:  

ْنُكْم َوال َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإال َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِم

 اللََّھ َكاَن ِبُكْم َرِحیًما

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

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
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perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu. 

 Ayat ini membahas bagaimana cara manusia mendapatkan harta, harta  

diperoleh melalui upaya masing-masing. Karena harta benda mempunyai 

kedudukan dibawah nyawa, bahkan terkadang nyawa didapatkan untuk 

mempertaruhkan ataupun memperoleh harta. Petumbuhan modal dianggap 

penting. Dan setiap Muslim diharapkan untuk menginvestasikan uangnya ke 

dalam bisnis. 

2.6 Desain Penelitian 

 Desain penelitian yang meliputi serangkaian pilihan pengambilan 

keputusan rasional. Didalam desain penelitian dapat dilihat isu-isu yang 

berkaitan dengan keputusan mengenai tujuan studi, letaknya, jenis yang 

sesuai untuk penelitian, tingkat manipulasi dan kontrol penelitian, aspek 

temporer, dan level analisis data (Sekaran,2006:152). Berikut desain 

penelitian ini menggunakan klasifikasi desain penelitian menurut 

Sekaran(2006), yaitu: 

1. Tujuan studi 

Tujuan studi untuk penelitian ini adalah pengujian hipotesis, studi yang 

termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan 

tertentu, atau menentukan perbedaan antara kelompok atau kebebasan 

(Independensi) dua atau lebih factor dalam suatu situasi. 
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2. Jenis investigasi 

Jenis investigasi untuk penelitian ini adalah studi kausal. Yang disebut 

dengan studi kausal yaitu studi dimana penelitian ingin menentukan 

penyebab dari satu atau lebih masalah. Maksud penelitian mengadakan 

studi kausal adalah agar mampu menyatakan bahwa variabel X 

menyebabkan variabel Y. Sehingga masalah variabel Y akan terpecahkan 

ketika variabel X diketahui sebagai penyebabnya. Dengan demikian maka 

penelitian kausal merupakan studi dimana penelitian ingin menemukan 

penyebab dari satu atau lebih masalah. 

3. Tingkat intervensi penelitian 

Tingkat intervensi penelitian ini adalah intervensi minimal. Intervensi 

minimal atau bisa disebut dengan studi lapangan yaitu penelitian yang 

menguji hubungan korelasional antara variabel dengan kondisi lingkungan 

penelitian natural dan tingkat keterlibatan penelitian yang minimal. 

4. Situasi studi 

Situasi studi untuk penelitian ini adalah studi lapangan. Penelitian 

organisasi dapat dilakukan yang alami, dimana pekerjaan berproses secara 

normal (yaitu, dalam situasi tidak diatur) atau dalam keadaan diatur. Studi 

lapangan adalah studi dilakukan untuk melihat dan menentukan hubungan 

sebab akibat. 
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5. Unit analisis 

Unit analisis adalah tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi. 

6. Horizon waktu 

Horizon waktu dalam penelitian adalah studi cross-sectional, yaitu 

penelitian yang melibatkan satu waktu tertentu dengan banyak sample. 

Studi time series, yaitu studi penelitian yang melibatkan urutan waktu. 

 

 

 

 

 

 


