
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Teori 

 

 

2.1.1 Struktur modal 

 

Dasar struktur modal berkaitan dengan sumber dana, baik itu sumber internal 

maupun sumber eksternal secara teoritis didasarkan pada dua kerangka teori yaitu 

balance theory atau pecking order theory. Harris dan Raviv (2006) dalam Bram 

Hadianto (2010) berpendapat bahwa dasar pemikiran teoritis kedua kerangka 

tersebut telah didefinisikan dengan jelas. Namun tidak dapat dipahami pada 

kondisi mana sesungguhnya kedua kerangka teori tersebut dapat diterapkan.  

 

Berdasarkan balance theory, perusahaan mendasarkan pada struktur modal yang 

optimal. Struktur modal yang optimal dibentuk dengan menyeimbangkan manfaat 

dari penghematan Pajak atas penggunaan utang terhadap biaya kebangkrutan 

(Myers 2004; dan Brigham & Gapenski, 2006, dalam Bram Hadianto, 2010). 

 

Balance theory memprediksi suatu hubungan variabilitas pendapatan dan 

penggunaan utang. Konsisten dengan balance theory, Theis dan Klock (2004) 

dalam Nugroho (2006), menyatakan bahwa variabilitas pendapatan berpengaruh 

negatif terhadap hutang jangka panjang, namun Titman dan Wessels (2004) dalam 

Nugroho (2006) tidak mendukung harapan teoritisnya bahwa modal dipengaruhi 
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oleh perlindungan pajak terutang, variabilitas pendapatan dan pertumbuhan 

perusahaan.  

 

Pendanaan atas dasar pecking order theory, perusahaan lebih cenderung memilih 

pendanaan yang berasal dari internal daripada eksternal. Apabila digunakan dana 

yang berasal dari eksternal maka urutan pendanaan yang disarankan adalah 

pertama dari utang, diikuti penerbitan ekuitas baru dan yang terakhir dari laba 

ditahan. Myers (2004) dalam Bram Hadianto (2010) mengajukan teori tentang 

asimetri informasi (pecking order) manajemen perusahaan mengetahui lebih 

banyak tentang perusahaan dibandingkan investor di pasar modal. 

 

Struktur modal berkaitan dengan sumber dana, baik yang berasal dari dalam 

maupun dari luar perusahaan. Sumber dana internal berasal dari dana yang 

terkumpul dari laba yang ditahan yang berasal dari kegiatan perusahaan. 

Sedangkan sumber dana eksternal berasal dari pemilik yang merupakan 

komponen modal sendiri dan dana yang berasal dari para kreditur yang 

merupakan modal pinjaman atau hutang. Modal dalam suatu bisnis merupakan 

salah satu sumber kekuatan untuk dapat melaksanakan aktivitasnya. Setiap 

perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya selalu berupaya untuk menjaga 

keseimbangan finansialnya. Struktur modal berasosiasi dengan profitabilitas. 

Struktur modal perusahaan merupakan komposisi hutang dengan ekuitas. 

 

Dana yang berasal dari hutang mempunyai biaya modal dalam bentuk biaya 

bunga. Dana yang berasal dari ekuitas mempunyai biaya modal berupa deviden. 

Perusahaan akan memilih sumber dana yang paling rendah biayanya di antara 
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berbagai alternatif sumber dana yang tersedia. Komposisi hutang dan ekuitas tidak 

optimal akan mengurangi profitabilitas perusahaan dan sebaliknya. 

 

Penentuan struktur modal merupakan kebijakan yang diambil oleh pihak 

manajemen dalam rangka memperoleh sumber dana sehingga dapat digunakan 

untuk aktivitas operasional perusahaan. Keputusan yang diambil oleh manajemen 

dalam pencarian sumber dana tersebut sangat dipengaruhi oleh para pemilik/ 

pemegang saham. Sesuai dengan tujuan utama perusahaan adalah untuk 

meningkatkan kemakmuran para pemegang saham, maka setiap kebijakan yang 

akan diambil oleh pihak manajemen selalu dipengaruhi oleh keinginan para 

pemegang saham (Brigham, 2005 : p. 457 dalam Bram Hadianto, 2010). 

 

Robert Ang (2006) dalam Handayani (2007), setelah struktur modal ditentukan, 

maka perusahaan selanjutnya akan menggunakan dana yang diperoleh tersebut 

untuk operasional perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dikatakan 

menguntungkan jika return yang diperoleh dari hasil operasional tersebut lebih 

besar daripada biaya modal (cost of capital); dimana biaya modal ini merupakan 

rata-rata tertimbang dari biaya pendanaan (cost of funds) yang terdiri dari biaya 

(bunga) pinjaman dan biaya modal sendiri. Biaya modal sendiri terdiri dari 

dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa dan dividend kepada 

pemegang saham preferen. Sedangkan biaya pinjaman merupakan biaya bunga 

bersih (setelah dikurangi tarip pajak). Besarnya komposisi dari hutang dan modal 

sendiri serta biaya yang ditimbulkan itulah yang perlu dipertimbangkan oleh 

manajemen; apakah akan memperbesar rasio hutang, ataukah memperkecil rasio 
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hutang. Peningkatan rasio hutang, apabila biaya hutang relatif lebih kecil daripada 

biaya modal sendiri; demikian sebaliknya. 

 

Brigham (2005) dalam Bram Hadianto (2010) menunjukkan ada beberapa faktor 

yang perlu dipertimbangkan dalam struktur modal. Faktor-faktor tersebut antara 

lain adalah :  

a. Stabilitas penjualan. Jika penjualan relatif stabil, maka perusahaan akan dapat 

menjamin hutang yang lebih besar, sehingga stabilitas penjualan akan 

berpengaruh positif terhadap rasio hutang. 

b. Struktur Asset. Asset perusahaan yang digunakan sesuai dengan aktivitas 

utama perusahaan cenderung akan menjamin pinjaman yang diterima, 

sehingga kreditor semakin terjaga keamanan.  

c. Tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan ditunjukkan dengan peningkatan 

penjualan dari periode ke periode. Tingkat pertumbuhan ini umumnya diukur 

dengan besarnya ukuran perusahaan (size) dari penjualan. Dengan semakin 

meningkatnya size, maka kreditor akan semakin percaya dengan kinerja 

perusahaan, sehingga dapat meningkatkan dana untuk operasional perusahaan. 

Dengan meningkatnya aktivitas operasional diharapkan penjualan juga 

meningkat. 

d. Profitabilitas. Tingkat keuntungan yang dicapai dari hasil operasional 

tercermin dalam return on equity. Meningkatnya ROE akan meningkatkan 

laba ditahan, sehingga komponen modal sendiri semakin meningkat. Dengan 

meningkatnya modal sendiri, maka rasio hutang menjadi menurun (dengan 

asumsi hutang relatif tetap). Di sisi lain, meningkatnya ROE menunjukkan 

kinerja perusahaan semakin baik, hal ini lebih meningkatkan kepercayaan 
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kreditor terhadap perusahaan; sehingga jumlah hutang ada kecenderungan 

meningkat. Dengan meningkatnya hutang (relatif lebih besar daripada laba 

ditahan) maka rasio hutang terhadap modal sendiri meningkat. Dengan 

demikian rasio profitabilitas dapat berpengaruh negatif bila mendapat 

tambahan hutang dan berpengaruh positif bila terjadi peningkatan laba ditahan 

dan tambahan hutang. 

e. Pajak. Dengan semakin meningkatnya pajak, maka keinginan pemenuhan 

dana mengarah pada peningkatan hutang, karena meningkatnya pajak akan 

memperkecil cost of debt. 

 

2.1.2 Pecking Order Theory 

 

Pada tahun 1977 Myers dan Majluf dalam Indrajaya (2011) mengemukakan 

mengenai teori ini, mereka menetapkan suatu urutan keputusan pendanaan dimana 

para manajer pertama kali akan memilih untuk menggunakan laba ditahan, 

kemudian hutang, dan modal sendiri eksternal sebagai pilihan terakhir (J. Fred 

Weston dan Thomas E. Copeland, 2002 dalam Indrajaya, 2011). Pecking order 

theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai urut-urutan preferensi dalam 

memilih sumber pendanaan. Perusahaan-perusahaan yang profitable umumnya 

meminjam dalam jumlah yang sedikit. Hal tersebut disebabkan karena mereka 

memerlukan external financing yang sedikit. Perusahaan–perusahaan yang kurang 

profitable cenderung mempunyai hutang yang lebih besar karena alasan dana 

internal yang tidak mencukupi kebutuhan dan karena hutang merupakan sumber 

eksternal yang disukai. Dana eksternal lebih disukai dalam bentuk hutang 
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daripada modal sendiri karena pertimbangan biaya emisi hutang jangka panjang 

yang lebih murah dibanding dengan biaya emisi saham. 

 

2.1.3 Debt to Equity Ratio (DER) 

 

Struktur modal dalam penelitian ini diukur dari Debt to Equity ratio (DER) 

dikarenakan DER mencerminkan besarnya proporsi antara total debt (total hutang) 

dan total shareholder’s equity (total modal sendiri). Total debt merupakan total 

liabilities (baik utang jangka pendek maupun jangka panjang); sedangkan total 

shareholders’equity merupakan total modal sendiri (total modal saham yang 

disetor dan laba yang ditahan) yang dimiliki perusahaan.  

 

Rasio ini menunjukkan komposisi dari total hutang terhadap total ekuitas. 

Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang semakin besar 

dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban 

perusahaan terhadap pihak luar (kreditur) (Robert Ang, 2006 dalam Handayani, 

2007). 

 

2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Struktur Modal 

 

Salah satu fungsi manajer keuangan adalah memenuhi kebutuhan dana. Di dalam 

melakukan tugas tersebut manajer keuangan dihadapkan adanya suatu variasi 

dalam pembelanjaan, dalam arti kadang-kadang perusahaan lebih baik 

menggunakan dana yang bersumber dari hutang (debt), tetapi terkadang 

perusahaan lebih baik jika menggunakan dana yang berasal dari modal sendiri 

(equity). Oleh karena itu manajer keuangan di dalam operasinya perlu berusaha 

untuk memenuhi suatu sasaran tertentu mengenai perimbangan antara besarnya 
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hutang dan jumlah modal sendiri yang tercermin dalam struktur modal 

perusahaan.  

 

Struktur modal dalam penelitian ini diukur dari Debt to Equity ratio (DER) 

dikarenakan DER mencerminkan besarnya proporsi antara total debt (total 

hutang) dan total shareholder’s equity (total modal sendiri). Total debt merupakan 

total liabilities (baik utang jangka pendek maupun jangka panjang), sedangkan 

total shareholders’equity merupakan total modal sendiri (total modal saham yang 

disetor dan laba yang ditahan) yang dimiliki perusahaan. Rasio ini menunjukkan 

komposisi dari total hutang terhadap total ekuitas. Semakin tinggi DER 

menunjukkan komposisi total hutang semakin besar dibanding dengan total modal 

sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar 

(kreditur). (Robert Ang, 2006 dalam Handayani, 2007). 

 

Dalam menentukan perimbangan antara besarnya utang dan jumlah modal sendiri 

yang tercermin pada struktur modal perusahaan, maka perlu memperhitungkan 

adanya berbagai faktor yang mempengaruhi debt to equity ratio (DER). Faktor-

faktor yang mempengaruhi DER adalah sebagai berikut:  

1. Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan didalam membayar hutang jangka pendek yang telah jatuh tempo. 

Perusahaan yang dapat segera mengembalikan utang-utangnya akan mendapat 

kepercayaan dari kreditur untuk menerbitkan utang dalam jumlah yang besar.  

 

 



 18 

2. Struktur Aktiva 

Struktur aktiva menggambarkan sebagian jumlah aset yang dapat dijadikan 

jaminan (collateral value of assets). Brigham and Gapenski (1996) dalam 

Nugroho (2006) menyatakan bahwa secara umum perusahaan yang memiliki 

jaminan terhadap hutang akan lebih mudah mendapatkan hutang daripada 

perusahaan yang tidak memiliki jaminan. 

3. Price Earnings Ratio 

Price Earnings Ratio (PER) merupakan perbandingan harga suatu saham 

(market price) dengan earning pe share (EPS) dari saham yang bersangkutan. 

Kegunaan dari PER adalah melihat bagaimana pasar menghargai kinerja 

saham suatu perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang tercermin oleh 

EPS-nya. Semakin besar PER suatu saham maka menyatakan saham tersebut 

semakin mahal terhadap pendapatan bersih per sahamnya. 

4. Profitabilitas 

Brigham and Gapenski (1996) dalam Nugroho (2006) mengatakan bahwa 

perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi akan 

menggunakan utang relatif kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi 

memungkinkan untuk membiayai sebagaian besar kebutuhan pendanaan 

dengan dana yang dihasilkan secara internal. Perusahaan yang mempunyai 

profit tinggi, akan menggunakan hutang dalam jumlah rendah, dan sebaliknya.  

 

2.3 Hipotesis 

 

Permasalahan utama dalam teori pecking order ini terletak pada asimetri 

informasi dan struktur aktiva merupakan variabel yang menentukan besar kecilnya 
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masalah ini (Schoubben dan Van Hulle, 2004 dalam Adrianto dan Wibowo, 

2007). Bambang Riyanto (1995) dalam Nugroho (2006) menyatakan bahwa 

kebutuhan dana untuk aktiva lancar pada prinsipnya dibiayai dengan kredit jangka 

pendek. Sehingga semakin likuid suatu perusahaan, maka semakin tinggi 

penggunaan hutangnya. Ozkan (2001) dalam Nugroho (2006) menemukan bahwa 

ada hubungan positif antara likuiditas perusahaan dengan leverage. Dalam 

penelitian Ozkan, leverage mewakili struktur modal perusahaan. Berdasarkan 

pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

H1.  Ada pengaruh likuiditas terhadap struktur modal yang diproksikan dengan 

debt equity ratio. 

Dalam kaitannya dengan struktur modal, hipotesis pecking order memberi 

petunjuk mengenai ekspektasi tanda yang diharapkan dari setiap variabel yang 

digunakan. Dalam riset ini, terdapat tiga variabel yang digunakan. Ketiga variabel 

tersebut yaitu struktur aktiva, ukuran perusahaan, dan profitabilitas.  

Permasalahan utama dalam teori pecking order ini terletak pada asimetri 

informasi dan struktur aktiva merupakan variabel yang menentukan besar kecilnya 

masalah ini (Schoubben dan Van Hulle, 2004 dalam Adrianto dan Wibowo, 

2007). Ketika perusahaan memiliki proporsi aktiva berwujud yang lebih besar, 

penilaian asetnya menjadi lebih mudah sehingga permasalahan asimetri informasi 

menjadi lebih rendah. Dengan demikian, perusahaan akan mengurangi 

penggunaan utangnya ketika proporsi aktiva berwujud meningkat. Berdasarkan 

pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

H2. Ada pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal yang diproksikan 

dengan debt equity ratio. 
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Permasalahan utama dalam teori pecking order ini terletak pada asimetri 

informasi dan struktur aktiva merupakan variabel yang menentukan besar kecilnya 

masalah ini (Schoubben dan Van Hulle, 2004 dalam Adrianto dan Wibowo, 

2007). Price Earnings Ratio (PER) merupakan perbandingan harga suatu saham 

(market price) dengan earning per share (EPS) dari saham yang bersangkutan. 

Kegunaan dari PER adalah melihat bagaimana pasar menghargai kinerja saham 

suatu perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang tercermin oleh EPS-nya. 

Semakin besar PER suatu saham maka menyatakan saham tersebut semakin 

mahal terhadap pendapatan bersih per sahamnya. Robert Ang (2006) dalam 

Handayani (2007) menyatakan bahwa peningkatan PER yang dinilai oleh investor 

menunjukkan kinerja yang semakin baik, juga berdampak semakin menarik 

perhatian calon kreditor. Semakin meningkat perhatian kreditor terhadap 

perusahaan, maka sangat dimungkinkan jumlah utang akan semakin meningkat. 

Peningkatan jumlah utang yang relatif lebih besar dari modal sendiri akan 

meningkatkan PER. Pernyataan Ang tersebut konsisten dengan penelitian oleh 

Fitrijanti dan Hartono (2002) dalam Nugroho (2006), bahwa PER mempunyai 

pengaruh positif terhadap struktur modal. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

H3 Ada pengaruh price earnings ratio terhadap struktur modal yang 

diproksikan dengan debt equity ratio. 

 

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 (Schoubben dan Van Hulle, 2004 dalam Adrianto dan Wibowo, 2007). 
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Dengan demikian, teori ini memprediksikan profitabilitas berpengaruh negatif 

terhadap struktur modal. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

H4. Ada pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal yang diproksikan 

dengan debt equity ratio. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis 
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