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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1  Landasan Teori

Landasan teori ini menjabarkan teori-teori tentang yang mendukung

hipotesis serta sangat berguna dalam analisis hasil penelitian. Landasan teori

ini berisi pemaparan teori serta argumentasi yang disusun sebagai tuntuan

dalam memecahkan masalah penelitian serta perumusan hipotesis.

2.1.1 Pengertian Modal

Modal adalah kontribusi pemilik pada suatu perusahaan sekaligus

menunjukan hak pemilik atas perusahaan tersebut, Rudianto (2008; pengantar

akuntansi). Modal didalam suatu perusahaan merupakan setoran harta dari

pemilik pada suatu perusahaan. Setoran ini dapat berupa uang tunai atau harta

lain. Modal adalah dan yang di gunakan untuk membiayai pengadaan aktiva

dan operasi perusahaan, modal terdiri dari item-item yang ada di sisi kanan

suatu neraca, yaitu: hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba di tahan,

Lukas setia atmaja (2008;115)

Di dalam  suatu perusahaan yang bentuknya perseorangan, modal

pemilik terdiri dari satu akun modal, dan pada satu perusahaan yang

berbentuk firma modal pemilik ini di pecah menjadi beberapa akun modal

pemilik, yang sesuai dengan jumlah anggota yang ada di dalam perusahaan

firma itu. Dan kalau pada  perusahaan persero terbatas modal pemiliknya di

pecah dalam bentuk saham-saham. Tetapi apapun bentuk-bentuk badan

hukum yang ada pada setiap perusahaan modal pemilik merupakan kewajiban
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perusahaan kepada pemilik perusahaaan tersebut. Ekuitas (modal) atau aktiva

bersih adalah hak residual atas aktiva suatu entitas yang tersisa setelah

dikurangi kewajibannya. Ekuitas atau Aset bersih menurut FASB adalah hak

residual terhadap aset suatu entitas yang masih tersisah setelah mengurangi

aset dengan kewajibannya.Suwardjono( 2005;184).

Modal juga merupakan sesuatu yang sangat di butuhkan pada suatu

perusahaan dan merupakan salah satu hal terpenting dalam perusahaan.

Modal juga merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk

menjalankan suatu kegiatan atau usaha perusahaan dan modal juga memiliki

pengaruh yang sangat besar dalam perusahaan dan juga mempengaruhi jalan

hidupnya perusahaan. Jumingan (2006). Tanpa modal suatu perusahaan tidak

dapat berdiri dan berkembang, untuk itulah modal sangat penting dan dapat di

katakan sebagai salah satu jantungnya perusahaan.

2.1.2 Manajemen Keuangan.

Di dalam suatu organisasi, pengaturan kegiatan keuangan sering

disebut dengan manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini menyangkut

perencanaan, analisis dan kegiatan pengendalian keuangan. Walaupun

berbeda dari suatu perusahaan ke perusahaan lain tetapi memiliki dasar yang

sama. Riyanto (2001) dalam Laksmi Indri Hapsari 2010 mendefinisikan

manajemen keuangan ialah keseluruhan aktifitas yang berkaitan dengan usaha

untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana

tersebut.  Pelaksana dari manajemen keuangan ini dalah manajer keuangan.
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Fungsi utama dari manajer keuangan ini adalah merencanakan,

mencari dan memanfaatkan dana dengan berbagai cara untuk

memaksimumkan efesiansi dari operasi-operasi perusahaan.  Manajer juga

harus mempertimbangkan berbagi sumber-sumber keuangan yang luas dan

cara-cara menggunakan uang tersebut sewaktu melakukan pilihan.

Tujuan dari manajemen keuangan ini adalah memaksimumkana

kekayaan pemegang saham. tujuan manajemen keuangan itu sendiri telah

terlihat dari proses penilaian yang dilakukan oleg pasar uang. Penggunaan

dana dalam kegiatanya harus mengambil keputusan tentang  (Suad Husnan

2006):

a. Penggunaan dana, disebut sebagai keputusan Investasi

b. Memperolah dana disebut sebagai keputusan pendanaan.

c. Pembagaian laba, disebut kebijakan deviden.

Keputusan investasi ini akan tercermin pada sisi aktiva perusahaan.

Dengan demikian akan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu

perbandingan antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Tetapi sebaliknya

keputusan pendanaan dan kebijakan deviden akan tercermin pada sisi pasiva

perusahaan. Apabila hanya memperhatikan dana yang tertanam dalam jangka

waktu lama maka perbandingan ini dapat di katakan sabagai struktur modal.
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2.1.3 Pengertian Struktur Modal

Struktur Modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal

asing dan modal sendiri. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah hutang

baik jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Sedangkan modal sendiri

bisa terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan

perusahaan.Teori struktur modal menjelaskan pengaruh apakah ada pengaruh

perubahan struktur modal perusahaan tehadap nilai perusahaan, kalau

keputusan investasi dan kabijakan deviden di pegang konstan.

Struktur modal(capital structure) berkaitan dengan pembelanjaan

jangka panjang suatu perusahaan yang di ukur dengan perbandingan utang

jangka panjang dengan modal sendiri ( I Made Sudana,2011). Struktur modal

yang optimal suatu perusahaan adalah kombinasi dari hutang dan ekuitas

yang memaksimumkan harga saham perusahaan, pada saat tertentu

manajemen perusahaan menetapkan struktur modal yang di targetkan, yang

mungkin merupakan struktur yang optimal, meskipun target tersebut dapat

berubah dari waktu kewaktu. Struktur modal ini merupaka permasalahn

terpenting bagi perusahaan karna baik buruknya suatu struktur modal akan

memberikan efek langsung terhadap posisi keuangan perusahaan.

Didalam neraca perusahaan ( balance sheet) yang terdiri dari sisi

aktiva yang mencerminkan struktur kekayaan dan sisi pasiva yang

mencerminkan sebagai struktur keuangan. Struktur modal sendiri merupakan

bagian dari struktur keuangan yang dapat diartikan dari pembelanjaan
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permanen yang mencerminkan perimbangan antara hutang jangka panjang

dan modal sendiri.

Terdapat beberapa pendekatan teori tentang struktur modal

diantaranya ialah:

2.1.3.1 Pendekatan Tradisional (Traditional Approach)

Pendekatan Tradisional berpendapat akan adanya struktur

modal yang optimal. Artinya Struktur Modal mempunyai pengaruh

terhadap Nilai Perusahaan, dimana Struktur Modal dapat berubah-

ubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal (Rinsan

Hutabarat ; 2009). Pendekatan tradisional mengemukakan ada struktur

modal optimal dan perusahaan yang dapat meningkatkan nilai total

perusahaan dengan menggunkana jumlah utang leverage keuangan)

tertentu (I Made Sudana: 2011). Dengan  menggunakan hutang yang

semakin besar, pada  mulanya perusahaan dapat menurunkan biaya

modal dan meningkatkan nilai perusahaan. Walaupun pemegang

saham meningkatkan tingkat kapitalisasi saham karena meningkatnya

resiko bagi pemegang saham, peningkatan tersebut tidak melebihi

manfaat yang di peroleh dari penggunaan utang yang biayanya lebih

murah.Pendekatan tradisional terhadap struktur modal

mengasumsikan adanya struktur modal optimal dan manajemen dapat

meningkatkan nilai total perusahaan melalui penggunaan pengungkit

keuangan ( James dan John, 1997;477).
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2.1.3.2 Pendekatan Laba Operasi Bersih (Net Operating Income

Approach)

Pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa investor memiliki

reaksi yang berbeda terhadap penggunaan hutang perusahaan.

Pendekatan ini melihat bahwa biaya modal rata-rata tertimbang

bersifat konstan berapapun tingkat hutang yang digunakan oleh

perusahaan. Artinya, apabila perusahaan menggunakan hutang yang

lebih besar, maka pemilik saham akan memperoleh bagian laba yang

semakin kecil. Oleh karna itu tingkat keuntungan yang diisyaratkan

oleh pemilik modal sendiri akan meningkat sebagai akibat

meningkatnya risiko perusahaan. Akibatnya biaya rata-rata tertimbang

akan berubah

2.1.3.3 Pendekatan Modigliani dan Miller (MM Approach)

Dalam teori ini berpendapat bahwa Struktur Modal tidak

mempengaruhi Perusahaan. Dalam teori ini MM (Merton Miler)

berpendapat bahwa dalam keadaan pasar sempurna makan

penggunaan hutang adalah tidak relevan dengan nilai perusahaan

tetapi dengan adanya pajak maka hutang akan menjadi relevan

(Modigliani dan Miller 160 dalam Laksmi Indri Hapsari 2010). Dalam

hal ini telah dimasukkan faktor pajak. Sehingga nilai Perusahaan

dengan hutang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perusahan tanpa

hutang, Kenaikan tersebut dikarenakan adanya penghematan pajak.
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Model MM dengan pajak, Lukas Setia Atmaja(2008;254)  MM

menyatakan bahwa dengan adanya pajak, bahwa penggunaan hutang

(leverage) akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga

hutang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak.

2.1.3.4 Model Modigliani-Miller Tanpa Pajak

Menurut Lukas Setia Atmaja(2008;249) teori MM tanpa pajak

merupakan salah satu pertanyaan yang sering membingungkan

manajer keuangan adalah hubungan antara struktur modal dan nilai

perusahaan     ( harga saham). Berapa modal asing dan berapa modal

sendiri yang harus di gunakan, baru pada tahun 1958, 2 ahli

manajemen keuangan Franco Modigliani dan Merton Miller

mengajukan suatu teori yang ilmiah tentang struktur modal

perusahaan. Asumsi-asumsi MM-Tanpa pajak adalah sbb:

1. Resiko bisnis perusahaan diukur dengan EBIT (deviasi Standar

Earning Before Interest and Task)

2. Investor memiliki pengharapan yang sama tentang EBIT

perusahaan di masa mendatang.

3. Saham dan obligasi di perjual belikan di suatu pasar modal yang

sempurna

4. Hutang adalah tanpa resiko sehingga suku bunga pada hutang

adalah suku bungan bebas resiko.
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5. Seluruh aliran kas adalah perpetuitas ( sama jumlahnya setiap

periode hingga waktu tak terhingga), dengan kata lain pertumbuhan

perusahaan adalah nol atau EBIT slalu sama.

6. Tidak ada pajak perusahaan ataupun pajak pribadi.

2.2 Teori Struktur Modal

2.2.1 Teori Trade-Off dalam Struktur Modal

Dalam kenyataan, ada hal-hal yang membuat perusahaan tidak bisa

menggunakan hutang sebanyak banyaknya. Suatu hal yang terpenting

adalah dengan semakin tingginya hutang, akan semakin tinggi

kemungkinan kebangkrutan.

Biaya kebangkrutan tersebut bisa cukup signifikan. Biaya tersebut

terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu :

a. Biaya Langsung

Yaitu, biaya yang dikeluarkan untuk membayar biaya

administrasi, atau biaya lainnya yang sejenis.

b. Biaya Tidak Langsung

Yaitu, biaya yang terjadi karena dalam kondisi kebangkrutan,

perusahaan lain atau pihak lain tidak mau berhubungan dengan

perusahaan secara normal. Misalnya Suplier tidak akan mau

memasok barang karena mengkwatirkan kemungkinan tidak

akan membayar.
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Biaya lain dari peningkatan hutang adalah meningkatnya biaya

keagenan antara pemegang hutang dengan pemegang saham akan

meningkat, karena potensi kerugian yang dialami oleh pemegang hutang

akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Pengawasan bisa

dilakukan dalam bentuk biaya biaya monitoring (Persyaratan yang lebih

ketat) dan bisa dalam bentuk kenaikan tingkat bunga.

Model ini di kembangkan oleh Baxter (1967), Krauz dan

Litzenberger (1973) dan Karoo (2002), yang mencoba menguji pendapat

MM dengan menggabungkan asumsi-asumsi MM dengan biaya

kebangkrutan (financial distress cost) yang mana hal itu dapat meningkat

sebanding dengan leverage yang di gunakan: (Sri Dwi Ambarwati, 2010)

1) Pada tingkat leverage rendah manfaat tingkat penghematan pajak

akibat penggunaan utang dapat melebihi biaya kebangkrutan

perusahaan.

2) Dan pada tingkat leverage tinggi biaya kebangkrutan justru bisa

melebihi manfaat penghematan pajak akibat penggunaan utang

tersebut.

3) Semakin besar penggunaan utang maka semakin besar pula

keuntungan akibat utang tersebut namun PV biaya financial

distress dan agency juga besar bahkan lebih besar.

Jadi disebut model trade-off karena struktur modal optimum terjadi jika

dapat keseimbangan antara biaya financial distress dan agency problem

dan manfaat atas penggunaan leverage atau hutang (tax-shield).
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2.2.2 Teori Pecking Order ( Pecking Order Theory)

Teori Trade-Off mempunyai implikasi bahwa manager akan

berfikir dalam kerangka trade-off antara penghematan pajak dan biaya

kebangkrutan dalam penentuan Struktur Modal. Dalam kenyataan empiris

nampaknya jarang manager keuangan yang berfikir demikian.

Secara spesifik, perusahaan mempunyai urutan-urutan prefensi

dalam penggunaan dana. Skenario urutan dalam Teori Pecking Order

adalah sebagai berikut :

a. Perusahaan memilih pandangan internal. Dana internal tersebut

diperoleh dari laba (keuntungan) yang dihasilkan dari kegiatan

perusahaan.

b. Perusahaan menhitung target rasio pembayaran didasarkan

pada perkiraan kesempatan investasi.

c. Karena kebijakan deviden yang konstan, digabung dengan

fluktuasi keuntungan dan kesempatan investasi yang tidak bisa

diprediksi, akan menyebabkan aliran kas yang diterima oleh

perusahaan akan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran

investasi pada saat saat tertentu dan akan lebih kecil pada saat

yang lain.

d. Jika padangan eksternal diperlukan, perusahaan akan

mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dulu.

Perusahaan akan memulai dengan hutang, kemudian dengan
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surat berharga campuran seperti obligasi konvertibel, dan

kemudian barangkali saham sebagai pilihan terakhir.

Teori Pecking Order ini bisa menjelaskan mengapa perusahaan yang

mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi justru mempunyai

tingkat hutang yang lebih kecil.

2.2.3 Teori Agency (Agency Teory)

Menurut teori ini, struktur modal disusun sedemikian rupa untuk

mengurangi konflik antar berbagai kelompok (Laksmi Indri Hapsari 2010).

Manajemen merupakan agen dari pemegang saham, sebagai pemilik

perusahaan. Para pemegang saham berharap agen akan bertindak atas

kepentingan mereka sehingga mendelegasikan wewenang kepada agen.

Untuk dapat melakukan fungsinya dengan baik, manajemen harus

diberikan imbalan dan wawasan yang memadai.

Pengawasan dapat dilakukan melalui cara-cara pengikatan agen,

pemeriksaan laporan keuangan, dan pembatasan teradap keputusan yang

daoat di ambil manajemen. Kegiatan pengawasan membutuhkan biaya

yang disebut dengan biaya agensi. Biaya agensi adalah biaya-biaya yang

berhubungan dengan pengawasan manajemen untuk meyakinkan bahwa

manajemen bertindak konsisten sesuai dengan perjanjian kontraktual

perusahaan dengan kreditor dan pemegang saham ( Van Horne dan

Wachowicz, 1988 dalam Laksmi Indri Hapsari, 2010).
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2.2.4 Teori Signal (Signaling Teory)

Isyarat atau  signal adalah suatu tindakan yang diambil manajemen

perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana

manajemen memandang prospek perusahaan. Peusahaan dengan prospek

yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan

mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain,

termasuk penggunaan hutang yang melebihi target strkutur modal yang

normal.Perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan

cenderung untuk menjual sahamnya, yang berarti mencari investor baru

untuk berbagi kerugian. Pengumuman emisi saham oleh suatu perusahaan

umumnya merupakan suatu isyarat (signal) bahwa manajemen

memandang prospek peusahaan tersebut suram.

Apabila suatu perusahaan menawarkan penjualan saham baru, lebih

sering dari biasanya, maka harga sahamnya akan menurun karena

menerbitkan saham baru berarti memberikan isyarat negatif yang

kemudian dapat menekan harga saham sekalupin prospek perusahaan

cerah (Brigham dan Houston, 2001 dalam Laksmi Indri Hapsari 2010).

Menurut I Made Sudana (2011) berdasarkan teori trade-off, sebagaimana

telah dijelaskan sebelumnya, keputusan perusahaan menggunakan hutang

didasarkan pada keseimbangan antara penghematan pajak  dan biaya

kesulitan keuangan, sementara itu berdasarkan signaling theory teori

signal), perusahaan yang mampu menhasilkan laba cenderung

meningkatkan jumlah utangnya, karena tambahan pembayaran bunga akan
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di imbangi dengan laba sebelum pajak. Bagaimana hubungan profitabiltas

perusahaan dengan besar kecilnya utang? Disini I Made Sudana

menjelaskan bahwa suatu perusahaan yang memprediksi labanya rendah

akan cenderung untuk menggunakan tingkat utang yang rendah. Utang

perusahaan yang tinggi akan meningkatkan kemungkinan perusahaan

menghadapi kesulitan keuangan.

2.2.5 Teori Asymetri Informasi (Asymmetric Information Theory)

Asymmetric information (informasi asimetris) menurut Brigham dan

Houston (2006;38) adalah situasi dimana manajer memiliki informasi yang

lebih baik dari pada investor pihak luar dan memiliki pengaruh yang

penting pada struktur modal yang optimal. Asymmetric information ialah

suatu istilah yang menunjukan bahwa manajemen memiliki informasi yang

yang lebih banyak (tentang prospek, resiko dan nilai perusahaan) dari pada

pemodal publik. Manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak dari

pemodal karena merekalah yang mengambil keputusan-keputusan

keuangan, yang menyusun berbagai rencana perusahaan, dan sebagainya.

Kondisi ini dapat dilihat dari reaksi harga saham pada waktu manajemen

mengumumkan sesuatu (seperti peningkatan pembayaran deviden).

Informasi asimetrik ini mempengaruhi pilihan antara sumber dana

internal (yaitu dana dari hasil operasi perusahaan) ataukah eksternal, dan

antara penerbitan hutang baru ataukah ekuitas baru. Menurut Lukas

(2008:261) asimetri informasi adalah kondisi dimana suatu pihak memiliki

informasi yang lebih banyak dari pihak yang lain. Karena asimetri
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informasi, maka pihak manajemen perusahaan lebih banyak mengetahui

tentang perusahaan dibandingkan investor dipasar modal.

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan

Salah satu aspek kerja seorang manajer keuangan adalah memenuhi

kebutuhan dana di dalam melakukan tugasnya. Tugas manajer keuangan

dihadapkan adanya siklus dalam pembelanjaan dalam arti kadang-kadang

perusahaan lebih baik perusahaan menggunakan dana yang bersumber dari

hutang, tetapi kadang-kadang lebih baik kalau menggunkan dana yang

bersumber dari dana sendiri (equity).

Oleh karena itu, manajer keuangan dalam tugasnya perlu berusaha

untuk memenuhi suatu sasaran tertentu mengenai perimbangan antara besar

dan kecilnya  hutang dan modal sendiri. Untuk menentukan perimbangan

antara total hutang dan modal sendiri yang tercermin dalam struktur modal

perusahaan perlu di pertimbangkan berbagai faktor-faktor yang

mempengaruhi struktur modal perusahaan.

Banyak faktor yang umumnya mempengaruhi manajer dalam

pengambilan struktur modal. Menurut McCue dan Ozcan (di kutip dari

Hollong Jescon Manulang, 2011) struktur modal di pengaruhi oleh struktur

aktiva (asset structure), kemampulabaan (profitability), ukuran perusahaan

(firm size), pajak (tax shield), struktur kepemilikan perusahaan (ownership),

sistem pembayaran dari konsumen (payment sistem), dan kondisi pasar

(market conditions).
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Sedangkan dari beberapa jurnal dapat di ambil beberapa faktor yang

berbeda, seperti tingkat likuiditas, kepemilikan manajerial,growth opportunity

pertumbuhan aktiva (growth of assets),resiko bisnis (businnes risk), dan

masih banyak lagi. Menurut Brigham dan Houston (2001) faktor-faktor yang

umumnya di pertimbangkan oleh perusahaan ketika mengambil keputusan

tentang struktur modal ialah stabilitas penjualan, struktur aktiva, leverage

operasi, tingkat pertumbuhan, profitabilas, pajak, pengendalian, sikap

manajemen, Sikap pemberi pinjaman dan lembaga penilai peringkat, kondisi

pasar, dan kondisi internal perusahaan.

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi faktor – faktor yang di

gunakan, peneliti disini menggunakan variabel profitabilitas (profitability),

resiko bisnis (business risk), pertumbuhan aset ( growth of assets) tingkat

likuiditas dan ukuran perusahaan (firm size). Yang dapat di uraikan sebagai

berikut:

2.3.1 Profitabilitas (Profitability)

Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas

investasi menggunakan utang yang relatif  kecil.  Sabagai contoh pada

perusahaan yang sangat menguntungkan, seperti Intel, Microsoft, dan

Coca-Cola memang tidak memerlukan banyak pembiayaan dengan

utang. Membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan mereka

dengan dana yang dihasilkan secara internal. Perusahaan dengan

profitalitas yang tinggi tentu memiliki dana internal yang lebih banyak

dari pada perusahaan dengan profitalitas rendah. Teori Pecking Order
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mengatakan bahwa perusahaan lebih menyukai  internal funding.

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tentu memiliki dana

internal yang lebih banyak dari pada perusahaan dengan profitalitas

rendah. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi

investasi menggunakan utang yang relative kecil (Bringham &

Houston, 2001).Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan

untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana

yang dihasilkan secara internal. Hal ini menunjukkan bahwa

profitalitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan.Semakin

tinggi keuntungan yang diperoleh berarti semakin rendah utang.

Profitabilitas menurut Subramanyam(2013) profitabilitas ialah

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan tingkat

pengembalian atas investasi (return on investment-ROI).

2.3.2 Risiko Bisnis

Perusahaan dengan risiko bisnis besar harus menggunakan

hutang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai

risiko bisnis rendah. Hal ini disebabkan karena semakin besar risiko

bisnis, penggunaan hutang besar akan mempersulit perusahaan  dalam

mengembalikan hutang mereka. Eugene f. Brigham dan Joel f.

Houston (2008;8) resiko bisnis ialah tingkat resiko yang terkandung

dalam operasi perusahaan apabila ia tidak menggunakan hutang.

Makin besar resiko bisnis perusahaan, makin rendah resiko utang yang

optimal. Resiko bisnis (business risk) yang di definisikan sebagai
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ketidakpastian yang melekat dalam proyeksi tingkat pengembalian

aktiva (ROA) masa depan, merupakan satu-satunya determinan

terpenting dari struktur modal perusahaan.

Dan Risiko Bisnis juga akan mempersulit perusahaan dalam

melaksanakan pendanaan eksternal, sehingga secara teori akan

berpengaruh negative terhadap leverage perusahaan. Resiko bisnis

tergantung sejumlah faktor, dimana faktor yang lebih penting akan di

uraikan di bawah ini ( Brigham dan Houston,2008).

a) Variabilitas Permintaan. Semakin stabil permintaan akan produk

sebuah perusahaan, jika hal-hal lain dianggap konstan, maka

semakin rendah resiko bisnisnya. Menurut  Eugene f. Brigham dan

Joel f. Houston (2008;9) Variabilitas permintaan (unit yang

terjual). Dengan asumsi hal-hal lain tetap, semakin stabil penjualan

unit produk perusahaan, semakin kecil risiko bisnisnya. Jumlah

persaingan yang di hadapi suatu perusahaan merupakan faktor

yang berpengaruh.

b) Variabilitas harga Jual. Perusahaan yang produk-produknya di jual

di pasar yang sangat mudah berubah menghadapi resiko bisnis

yang lebih tinggi dari pada perusahaan yang sama yang harga

produknya lebih stabil. Terlebih lagi, jumlah persaingan yang di

hadapi merupakan faktor yang amat penting.
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c) Variabilitas biaya input. Perusahaan yang biaya masukanya,

termasuk biaya pengembangan produk, sangat tidak pasti dalam

menghadapi resiko bisnis yang tinggi.

d) Kemampuan untuk menyesuiakan harga output untuk perubahan-

perubahan biaya input. Beberapa perusahaan memiliki kemampuan

yang lebih baik dari pada perusahaan yang lain untuk menaikan

harga output mereka ketika biaya input naik. Menurut Eugene F.

Brigham dan Joel f. Houston (2008;9) sejumlah perusahaan

menghadapi sedikit kesulitan dalam menaikin harga produknya

apabila biaya masukan naik, dan semakin besar kemampuan

perusahaan untuk menyesuaikan harga keluaran, maka semakin

kecil risiko bisnisnya. Faktor ini sangat penting dalam kondisi

tingkat inflasi yang tinggi.

e) Kemampuan untuk mengembangkan produk-produk baru pada

waktu yang tepat dan efektif dalam hal biaya.

f) Eksposur resiko asing. Perusahaan yang menghasilkan sebagian

labanya dari operasi luar negeri dapat terkena penurunan laba

akibat fluktuasi nilai tukar.

2.3.3. Pertumbuhan Aktiva (growth of assets).

Asset merupakan aktiva yang digunkan untuk aktivitas

operasional perusahaan. Semakin besar asset diharapkan semakin

besar hasil operasi yang dihasilkan oleh perusahaan. Peningkatan asset
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yang diikuti peningkatan  hasil operasi akan semakin menambah

kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan.

Dengan meningkatnya kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan,

maka proporsi hutang akan semakin besar dibandingkan modal

sendiri. Hal ini didasarkan pada keyakinan kreditor atas dana yang

ditanamkan kedalam perusahaan dijamin oleh besarnya asset yang

dimiliki perusahaan (Robert Ang, 1997 dalam Laksmi Indri Hapsari

2009).

2.3.4 Tingkat Likuiditas

Besarnya jumlah modal yang di butuhkan, mempunyai pengaruh

terhadap jenis modal yang di tarik. Apabila sumber modal yang di

butuhkan sekiranya dapat di penuhi hanya dari satu sumber saja, maka

tidaklah perlu mencari dari sumber lain. Sebaliknya, apabila jumlah

modal yang di butuhkan sangat besar, sehingga tidak dapat di penuhi

oleh satu sumber saja, maka perlulah di cari sumber yang lain

(Hollong Jescon manullang;2010). Likuiditas merujuk pada

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka

pendeknya. Rasio likuiditas yang paling penting adalah rasio lancar

(ketersediaan aset lancar untuk memenuhi kewajiban lancar),

Subramanyam dan John (2013:45).

Menurut Sutrisno (2009) likuiditas yakni kemampuan perusahaan

untuk memenuhi kewajiban-kewajibanya yang segera harus di penuhi.

Likuiditas berhubungan dengan masalah kepercayaan kreditor jangka
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pendek. Likuiditas perusahaan di tunjukan oleh besar kecilnya aktiva

lancar atau aktiva yang mudah di jadikan uang tunai, seperti kas,  surat

berharga, piutang, dan persediaan.

Kemampuan membayar baru terdapat dalam perusahaan apabila

kekuatan membayarnya adalah demikian besar sehingga dapat

memenuhi semua kewajiban financialnya yang segera harus di penuhi.

2.3.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset

yang dimiliki perusahaan Saidi (2004) dalam Laksmi Indri Hapsari

(2010). Perusahaan besar lebih memilih hutang jangka pendek.

Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki sumber permodalan

yang lebih terderversifikasi sehingga semakin kecil kemungkinan

untuk bangkrut dan lebih mampu untuk memenuhi kewajibanya,

sehingga perusahaan besar cenderung mempunyai hutang yang lebih

besar dari pada perusahaan kecil (Laksmi Indri Hapsari;2010).

Menurut Hollong Jescon Manullang (2011)  ukuran perusahaan

memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Semakin besar suatu

perusahaan, maka kecenderungan penggunaan dana eksternal juga

semakin besar. Hal ini disebabkan perusahaan besar memiliki

kebutuhan dana yang besar dan salah satu alternatif pemenuhan dana

yang tersedia adalah pendanaan eksternal.
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2.4 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan Seftiane dan Ratih Handayani (2011)

yang berjudul  faktor-faktor  yang  mempengaruhi struktur modal pada

perusahaan publik sektor manufaktur  yang  meneliti tentang pengaruh

profitabilitas, tingkat likuiditas, ukuran perusahaan, resiko bisnis, growth

opportunity, kepemilikan manajerial, dan struktur aktiva terhadap struktur

modal perusahaan dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur go

publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009. Dari

penelitiannya dapat di simpulkan  bahwa faktor profitabilitas (ROA),

likuiditas, resiko bisnis, kepemilikian manajerial dan struktur aktiva tidak

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Sedangkan

ukuran perusahaan, dan growth opportunity secara bersama-sama (simultan)

memeiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jantu dan Salamatun (2006)yang

berjudul  faktor–faktor yang  mempengaruhi struktur modal pada

perusahaan telekomunikasi diindonesia periode 2005-2009 yang  meneliti

tentang leverage operasi, pajak, dan  ukuran perusahaan terhadap struktur

modal perusahaan dengan menggunakan sampel perusahaan telekomunikasi

yang ada di indonesia periode 2005-2009, yang mana perusahaan yang

menjadi sampel adalah 5 perusahaan dari populasi 7 perusahaan yang

bergerak dalam bidang telekomunikasi yaitu: PT. Telekomunikasi Indonesia

Tbk, PT. Indosat Tbk. dan anak perusahaan, PT.XL Axiata

Tbk.(sebelumnya Exelcomindo indonesia Tbk.), PT. Mobile 8
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telecomTbk.dan anak perusahaan, dan PT. Bakrie Telecom Tbk. dan dari

hasil penelitianya (dengan menggunakan uji F dan determinan R2) dapat di

simpulkan bahwa faktor leverage operasi, pajak, dan ukuran perusahaan

secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur

modal perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Laksmi Indri Hapsari(2010) yang

berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode

2006-2008 (studi kasus pada sektor Automotive and Allied Product) yang

meneliti faktor profitabilitas, ukuran perusahaan, resiko bisnis dan

pertumbuhan aktiva terhadap pengaruhnya terhadap struktur modal

perusahaan manufaktur yang ada di BEI. Variabel dependen dari penelitian

ini ialah Struktur modal, sedangkan variabel independen dari penelitian ini

adalah  profitabilitas, ukuran perusahaan, resiko bisnis dan pertumbuhan

aktiva. Dan dari penelitianya tersebut dapat di simpulkan, dari hasil

analisis data secara parsial bahwa variabel ukuran perusahaan dan resiko

bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal (DER).

Sedangkan variabel pertumbuhan asset dan profitabilitas berpengaruh

signifikan terhadap struktur modal perusahaan.
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Tabel II.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No
Peneliti/ Judul Variabel

Alat

analisis
Hasil

Persamaan dan

Perbedaan

1 Analisis Faktor-

Faktor  yang

Mempengaruhi

Struktur Modal

Pada Perusahaan

Manufaktur

Yang Listing Di

BEI / Esa

Setiana:2012

Dependent:

Capital

Structure

Indepeden:

Ukuran

perusahaan,

pertumbuhan

aktiva, dan

Profitabilitas

Moetode

Generali

zed Least

Square

(GLS)

Ukuran

perusahaan

berpengaruh

negatif terhadap

struktur modal.

Profitabilitas

dan

pertumbuhan

aktiva memiliki

hubungan yang

positif dan

berpengaruh

signifikan

Dependen:

Structure Modal.

Independen:

Profitabilitas dan

pertumbuhan

aktiva,

Ukuran

perusahaan
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2 Faktor-Faktor

yang

mempengaruhi

Struktur Modal

perusahaan yang

Go Publik sektor

Manufaktur /

Seftiane dan

Ratih

Handayani;2011

Dependen:

Struktur

modal

Independen

profitabilitas

tingkat

likuiditas,

ukuran

perusahaan,

resiko bisnis,

growth

opportunity

kepemilikan

manajerial,

dan struktur

aktiva

Analisis

regresi

berganda

. Statistik

deskriptif

Profitabilitas

(ROA),

likuiditas,

resiko bisnis,

kepemilikan

manajerial dan

struktur aktiva

tidak

berpengaruh

Sedangkan

ukuran

perusahaan dan

growth

opportunity

memiliki

pengaruh yang

signifikan.

Persamaan

Dependen:

struktur Modal.

Dan independen

profitabilitas,

likuiditas, dan

resiko bisnis dan

ukuran

perusahaan

Perbedaan

Independen:

Growth

opportunity,

kepemilikan

manajerial dan

struktur aktiva

3 Faktor-faktor

Yang

mepengaruhi

struktur modal

Dependen:

Struktur

Modal.

Independenst

Regresi

berganda

.

Struktur aktiva,

peluang

pertumbuhan

dan ukuran

Dependen:

Struktur modal

Independen:

Profitabilitas dan
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pada

perusahaan-

perusahaan LQ-

45 di BEI

Periode 2006-

2008./Nina

Febriani, dan

Ceacilia

Srimindarti:

2010

ruktur

aktiva,

Peluang

Pertumbuhan

Profitabilitas

Ukuran

Perusahaan

perusahaan

berpengaruh

negatif dan

tidak signifikan

terhadap

struktur modal,

profitabilitas

berpengaruh

positif

ukuran

perusahaan

Perbedaan

independen:

Peluang

pertumbuhan.

Struktur aktiva

4. Analisis faktor-

faktor yang

mempengaruhi

struktur modal

perusahaan

manufaktur yang

terdaftar di BEI

2006-2008

(Studi kasus

Pada sektor

Outomotive and

allied product)/

Laksmi indri

Dependen;

Sruktur

modal

Independen

Profitabilitas

ukuran

perusahaan,

resiko bisnis,

dan

pertumbuhan

asset

Analisis

regresi

berganda

Cross

section

dan time

series

variabel ukuran

perusahaan dan

resiko bisnis

tidak

berpengaruh

terhadap

struktur modal.

Profitabilitas

dan

pertumbuhan

asset

berpengaruh

terhadap

Persamaan

Dependen:

Struktur modal

Independen:

profitabilitas,

resiko bisnis

pertumbuhan

aktiva, dan

ukuran

perusahaan

Perbedaan

Independen:

Tingkat
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hapsari;2010 struktur modal. Likuiditas

5 Analisis Faktor-

Faktor Yang

mempengaruhi

struktur modal

perusahaan

perbankan di

Bursa Efek

Jakarta./  Ir.

Poerwitono

Poedjiwahjono

2005

Dependent:S

truktur

Modal

(DER)

Independen

Operating

Leverage,

PER, ROA,

Pertumbuhan

Asset,

Insider

Ownerships

regresi

linier

berganda

dengan

persama

kuadrat

terkecil

(Ordinar

y Least

Square-

OLS)

Variabel

operating

leverage,ROA,

PER,

pertumbuhan

asset, dan

Insider

Ownerships

berpengaruh

signifikan

terhadap DER

Dependent;

Struktur Modal

Persamaan

independent:

Pertumbuhan

Asset.

Perbedaan

Independent:

Operating

leverage,PER,RO

A, Insider

Ownerships

Sumber : Jurnal dan Skripsi Yang Telah Di Publikasikan

2.5 Pengembangan Hipotesis

Keputusan struktur modal merupakan keputusan yang sangat penting

untuk kelangsungan hidup perusahaan. 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 di duga berpengaruh

terhadap struktur modal perusahaan ialah sebagai berikut:
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2.5.1 Pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal

Pada umumnya perusahaan lebih menyukai pendapatan yang

mereka terima digunakan sebagai sumber utama dalam pembiayaan untuk

investasi. Apabila sumber dari dalam perusahaan tidak mencukupi maka

alternatif lain yang digunakan adalah dengan menggunakan hutang baru

kemudian mengeluarkan saham baru sebagai alternatif terakhir untuk

pembiayaan.

Meningkatnya profitabilitas akan meningkatkan daya tarik pihak

eksternal, dan jika kreditor semakin tertarik untuk menanamkan dananya

ke dalam perusahaan, sangat memungkinkan debt to equity ratio juga

semakin meningkat (dengan asumsi peningkatan hutang relatif lebih tinggi

daripada peningkatan modal sendiri) (Laksmi Indri Hapsari, 2010). Dalam

penelitian Nina Febriani, dan Ceacilia Srimindarti (2010) menyatakan

bahwa Profitabilitas berpengaruh positive terhadap struktur modal

perusahaan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal.

2.5.2 Pengaruh resiko bisnis terhadap struktur modal

Setiap perusahaan akan mengalami yang namanya resiko dalam

berbisnis atau resiko bisnis sebagai akibat dari dilakukanya kegiatan

operasi perusahaan baik itu resiko bisnis maupun resiko hutang yang harus

di gunakan oleh perusahaan. Resiko bisnis ini berhubungan dengan jenis

usaha apa yang yang dipilih dan kondisi ekonomi yang dihadapi. Resiko

bisnis merupakan resiko dari perusahaan saat tidak mampu menutupi biaya
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operasionalnya dan dipengaruhi oleh stabilitas pendapatan dan biaya.

Perusahaan dengan resiko bisnis yang tinggi cenderung menghindari

pendanaan dengan menggunakan hutang dibandingkan dengan perusahaan

dengan resiko bisnis yang rendah.

Perusahaan dengan resiko yang besar harus menggunakan hutang

yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai resiko

bisnis rendah. Hal ini disebabkan karena semakin besar resiko bisnis,

penggunaan hutang lebih besar akan mempersulit perusahaan dalam

mengembalikan hutang mereka. Dalam penelitian Laksmi Indri Hapsari

(2010)  menyatakan bahwa resiko bisnis perpengaruh negative terhadap

struktur modal perusahaan. Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan

bahwa:

H2 :Risiko Bisnis berpengaruh negative pada struktur modal.

2.5.3 Pengaruh pertumbuhan asset terhadap struktur modal

Peningkatan asset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan

semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Dengan

meningkatnya kepercayaan pihak luar (kreditor) terhadap perusahaan,

maka proporsi hutang semakin besar daripada modal sendiri.

Hal  ini didasarkan pada keyakinan kreditor atas dana yang

ditanamkan kedalam perusahaan dijamin oleh besarnya asset yang dimiliki

perusahaan. Disisi lain peningkatan proporsi hutang yang lebih besar

daripada modal sendiri menunjukkan debt to equity ratio semakin besar.

Dalam penelitian Poerwitono Poedjiwahjono (2005) menyatakan bahwa
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pertumbuhan asset berpengaruh signifikan / positive terhadap struktur

modal perusahaan. Dari uraian ini dapat di simpulkan bahwa:

H3 : Pertumbuhan Aset berpengaruh positif terhadap struktur

modal

2.5.4 Pengaruh Tingkat Likuiditas terhadap Struktur Modal

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar

kewajiban-kewajiban yang harus segera dipenuhi. Kewajiban yang harus

segera di penuhi ialah hutang jangka pendek. Likuiditas adalah

perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar perusahaan. Semakin

tinggi likuiditas perusahaan maka semakin baik kemampuan perusahaan

dalam memenuhi kemampuan jangka pendeknya ( Sony dan Hasan,2009

dalam Ilyas Muhajir dan Triyono ). Rasio likuiditas yang baik membuat

suatu jaminan bagi investor untuk melakukan investasi ini di perusahaan

tersebut sehingga memenuhi struktur modal perusahaan. Dalam penelitian

yang di lakukan Seftiane dan Ratih Handayani (2011) menyatakan bahwa

faktor likuiditas tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan.

Dari uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa:

H4: Terdapat pengaruh yang negatif antara likuiditas terhadap

struktur modal internal.

2.5.5 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap Struktur Modal

Ukuran perusahaan (firm size) menggambarkan besar kecilnya suatu

perusahaan yang di tujukan pada total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata

penjualan dan rata-rata total aktiva. Dalam suatu perusahaan tingkat
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ukuran perusahaan akan di tunjukan oleh perubahan volume penjualan

yang mengakibatkan adanya perubahan yang tidak proporsional dalam

laba/rugi operasi.

Ukuran perusahaan juga bisa menjadi ukuran mengenai

kemungkinan terjadinya kegagalan perusahaan dalam mengembalikan

hutang. Perusahaan yang lebih besar akan mudah untuk memperoleh

pinjaman dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini terkait dengan

tingkat kepercayaan yang diberikan oleh kreditur kepada perusahaan-

perusahaan besar dibandingkan dengan kepercayaan mereka kepada

perusahaan kecil, Nina Febriani dan Ceacilia Sri Mindarti (2010). Pada

penelitian Laksmi Indri Hapsari (2010), Hollong Jescon Manullang (2011)

serta Seftiane dan Ratih Handayani (2011) ukuran perusahaan bersama

variabel yang lain berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat di buat hipotesis sebagai berikut:

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh posistif dan signifikan

terhadap struktur modal perusahaan.

2.5.6 Hubungan Profitabilitas, Resiko Bisnis, Pertumbuhan Asset,

Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tentu memiliki dana

internal yang lebih banyak dari pada perusahaan dengan profitalitas

rendah. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi  investasi

menggunakan utang yang relative kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi

memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan
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dengan dana yang dihasilkan secara internal. Hal ini menunjukkan bahwa

profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan.Semakin

tinggi keuntungan yang diperoleh berarti semakin rendah utang.

Perusahaan dengan risiko bisnis besar harus menggunakan hutang

lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai risiko bisnis

rendah. Hal ini disebabkan karena semakin besar risiko bisnis, penggunaan

hutang besar akan mempersulit perusahaan  dalam mengembalikan hutang

mereka.

Asset merupakan aktiva yang digunkan untuk aktivitas operasional

perusahaan. Semakin besar asset diharapkan semakin besar hasil operasi

yang dihasilkan oleh perusahaan. Peningkatan asset yang diikuti

peningkatan  hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak

luar terhadap perusahaan.

Likuiditas merujuk pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi

kewajiban keuangan jangka pendeknya. Likuiditas yakni kemampuan

perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibanya yang segera harus di

penuhi. Likuiditas berhubungan dengan masalah kepercayaan kreditor

jangka pendek.

Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki sumber

permodalan yang lebih terderversifikasi sehingga semakin kecil

kemungkinan untuk bangkrut dan lebih mampu untuk memenuhi

kewajibanya, sehingga perusahaan besar cenderung mempunyai hutang

yang lebih besar dari pada perusahaan kecil.
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Variabel profitabilitas, resiko bisnis, pertumbuhan aset, likuiditas,

dan ukuran perusahaan, dinilai dapat mempengaruhi struktur modal

perusahaan secara bersama sama atau simultan. Palupi (2010) dalam

penelitianya secara simultan variabel independen yang terdiri dari resiko

bisnis, struktur aktiva,profitabilitas, ukuran perusahaan, pingkat

pertumbuhan, dan likuiditas memiliki pengaruh signifikan terhadap

struktur modal.

H6: Variabel profitabilitas, resiko bisnis, pertumbuhan aset, likuiditas

dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap struktur modal perusahaan.
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2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, maka bisa di buat suatu rerangka teoritis yang

dapat di gambarkan dalam bentuk diagram skematik pada gambar di bawah

ini:

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran

Variabel Independen (X)

H1

H2

Variabel Dependen (Y)

H3

H4

H5

H6

Profitabilitas (X1)

Resiko Bisnis (X2)

Pertumbuhan Asset (X3)

Likuiditas (X4)

Struktur Modal (Y)

Ukuran Perusahaan (X5)
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2.7 Ayat Al-Qur’an yang Berkaitan Tentang Struktur Modal

QS. Al-Baqarah 283

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang

berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai

sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa

kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)

menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang

berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu

kerjakan”. (QS.Al-Baqarah : 283)


