
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Teori 

 

2.1.1 Packing Order Theory 

Pecking Order Theory menurut Myers (1984), menyatakan bahwa perusahaan 

lebih menyukai internal financing yaitu perusahaan lebih cenderung 

menggunakan sumber pendanaan dari internal perusahaan yaitu hasil dari operasi 

berupa laba ditahan terlebih dahulu daripada dana eksternal dala aktivitas 

pendanaan. Hanya jika perusahaan tidak memiliki dana internal yang memadahi, 

maka dana eksternal akan dipilih sebagai alternatifnya. Menurut Smart, et al 

(dalam Dwiyanti 2011), terdapat skenario urutan dalam memilih sumber 

pendanaan, yaitu: 

1. perusahaan lebih memilih untuk menggunakan sumber dana dari dalam 

atau pendanaan internal daripada pendanaan eksternal. Dana internal 

tersebut diperoleh dari laba ditahan yang dihasilkan dari kegiatan 

operasional perusahaan. 

2. Jika pendanaan eksternal diperlukan, maka perusahaan akan memilih 

pertama kali mulai dari sekuritas yang paling aman, yaitu hutang yang 

paling rendah risikonya, turun ke hutang yang lebih berisiko, sekuritas 

hybrid seperti obligasi konversi, saham preferen, dan yang terakhir saham 

biasa.  
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3. Terdapat kebijakan deviden yang konstan, yaitu perusahaan akan 

menetapkan jumlah pembayaran deviden yang konstan, tidak terpengaruh 

seberapa besarnya perusahaan tersebut untung atau rugi. 

4. Untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan 

deviden yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan, serta 

kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio 

investasi yang lancar tersedia. 

 

2.1.2 Struktur modal 

 

Struktur modal berkaitan dengan perolehan sumber pendanaan perusahaan. 

Sumber pendanaan perusahaan berasal dari internal dan eksternal perusahaan. 

Menurut Riyanto (2001), modal dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Modal Sendiri 

 

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang 

tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh 

karena itu, modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka 

panjang yang tidak tertentu waktunya. Modal sendiri terdiri dari dua sumber yaitu 

sumber intern dan ekstern. Modal sendiri yang berasal dari dari sumber intern 

ialah dalam bentuknya keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Modal sendiri 

yang berasal dari sumber ekstern ialah modal yang berasal dari pemilik 

perusahaan. Modal yang berasal dari pemilik perusahaan terdiri dari berbagai 

macam bentuk menurut bentuk hukum dari masing-masing perusahaan yang 

bersangkutan. Dalam PT modal yang berasal dari pemilik ialah modal saham. 

Modal sendiri di dalam suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas 
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terdiri dari, (Riyanto 2001): 

a. Modal Saham 

Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu PT. 

Adapun jenis-jenis dari saham adalah sebagai berikut: 

1. Saham Biasa 

Pemegang saham biasa akan mendapat dividen pada akhir tahun 

pembukuan, hanya kalau perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. 

Apabila perusahaan tersebut tidak mendapatkan keuntungan, maka 

pemegang saham tidak mendapat dividen. 

2. Saham Preferen 

Pemegang saham preferen mempunyai beberapa preferensi tertentu di atas 

pemegang saham biasa. Pembagian dividen dari saham preferen diambilkan 

terlebih dahulu, kemudian sisanya barulah disediakan untuk saham biasa. 

Apabila perusahaan dilikuidir, maka dalam pembagian kekayaan, saham 

preferen didahulukan daripada saham biasa. 

3. Saham Preferen Kumulatif 

Jenis saham ini pada dasarnya adalah sama dengan saham preferen. 

Perbedaannya terletak pada adanya hak kumulatif pada saham preferen 

kumulatif. Dengan demikian pemegang saham preferen kumulatif apabila 

tidak menerima dividen selama beberapa waktu karena besarnya laba tidak 

mengizinkan atau karena adanya kerugian, pemegang jenis saham ini 

dikemudian hari apabila perusahaan mendapatkan keuntungan berhak 

untuk menuntut dividen-dividen yang belum dibayarkan di waktu-waktu 

lampau. 
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b. Cadangan 

Cadangan disini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari 

keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang 

lampau atau dari tahun yang berjalan. Tidak semua cadangan termasuk dalam 

pengertian modal sendiri. Cadangan yang termasuk dalam modal sendiri antara 

lain (Riyanto, 2001) : 

1. Cadangan ekspansi 

2. Cadangan modal kerja 

3. Cadangan selisih kurs 

4. Cadangan untuk menampung hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak 

terduga sebelumnya (cadangan umum). 

Adapun cadangan yang tidak termasuk dalam modal sendiri antara lain 

ialah cadangan depresiasi, cadangan piutang ragu-ragu, dan cadangan yang 

bersifat hutang (cadangan untuk pensiun pegawai, cadangan untuk membayar 

pajak). 

c. Laba ditahan 

Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan 

sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Apabila penahanan 

keuntungan tersebut sudah dengan tujuan tertentu, maka dibentuklah cadangan 

sebagaimana diuraikan diatas. Apabila perusahaan belum mempunyai tujuan 

tertentu mengenai penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut 

merupakan keuntungan yang ditahan (retained earning). Adanya keuntungan akan 

memperbesar retained earning yang berarti akan memperbesar modal sendiri. 
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2. Modal Asing 

 

Modal asing atau hutang adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang 

sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang 

bersangkutan modal tersebut merupakan hutang. Menurut Riyanto (2001), 

modal asing terbagi menjadi tiga kelompok antara lain: 

a. Hutang Jangka Pendek 

 

Hutang jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya kurang 

dari satu tahun. Hutang jangka pendek terdiri dari: hutang dagang, hutang 

wesel, hutang yang masih harus dibayar, hutang jangka panjang yang segera 

jatuh tempo, dan penghasilan yang diterima dimuka. 

b. Hutang Jangka Menengah 

Hutang jangka menengah adalah modal asing yang jangka waktunya lebih 

dari satu tahun dan kurang dari sepuluh tahun. Kebutuhan membelanjai 

usaha dengan jenis kredit ini dirasakan karena adanya kebutuhan yang tidak 

dapat dipenuhi dengan hutang jangka pendek di satu pihak juga sulit 

dipenuhi dengan hutang jangka panjang. Menurut Riyanto (2001), bentuk-

bentuk utama dari kredit jangka menengah adalah sebagai berikut: 

1. Tearm Loan 

Tearm loan adalah kredit usaha dengan umur lebih dari satu tahun dan 

kurang dari sepuluh tahun. Pada umumnya tearm loan dibayar kembali 

dengan angsuran tetap selama suatu periode tertentu (amortization 

payment), misalkan pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan, setiap 

kuartal atau setiap tahun. Tearm loan ini biasanya diberikan oleh bank 

dagang, perusahaan asuransi, atau manufaktur. 
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2. Leasing 

 

Merupakan suatu cara untuk menggunakan suatu aktiva tanpa harus 

membeli aktiva tersebut. Karena leasing merupakan suatu bentuk persewaan 

dengan jangka waktu tertentu. Kepemilikan atas aktiva tersebut berada pada 

pihak yang menyewakan (lessor), tetapi pemanfaatan ekonominya dilakukan 

oleh pihak yang menyewa (lessee). Ada tiga bentuk utama dari leasing 

(Riyanto, 2001) : 

i.  Sale and leaseback 

Dalam bentuk leasing ini, pemilik aktiva menjual aktiva kepada leasing 

corporation atau bank dan bersamaan dengan itu dibuatkan kontrak 

leasing untuk menggunakan aktiva terebut selama suatu periode tertentu 

dengan syarat tertentu. 

ii. Operating leases 

  Bentuk leasing ini memberikan service mengenai pemeliharaannya.  

iii. Financial leases 

Financial lease adalah bentuk leasing yang tidak memberikan 

maintenance service, tidak dapat dibatalkan dan harus penuh diangsur. 

 

c. Hutang Jangka Panjang 

Hutang jangka panjang adalah hutang yang jangka waktunya lebih dari 

sepuluh tahun. Hutang jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk 

membelanjakan perluasan perusahaan (ekspansi) atau modernisasi dari 

perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi 

jumlah yang besar. Menurut Riyanto (2001), jenis atau bentuk hutang 
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jangka panjang antara lain: 

1. Hutang Obligasi 

 

Merupakan surat pengakuan hutang jangka panjang secara tertulis dalam 

kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berhutang yang wajib 

membayar hutangnya disertai bunga (penerbit obligasi) kepada pihak yang 

berhak menerima pembayaran atas piutang yang dimilikinya. Menurut 

Riyanto (2001), hutang obligasi terdir dari: 

a. Obligasi Biasa  

Obligasi biasa ialah obligasi yang bunganya tetap dibayar oleh debitur 

dalam waktu-waktu tertentu, dengan tidak memandang apakah debitur 

memperoleh keuntungan atau tidak. 

b. Obligasi Pendapatan 

Obligasi pendapatan adalah jenis obligasi di mana pembayaran bunga 

hanya dilakukan pada waktu debitur atau perusahaan yang 

mengeluarkan surat obligasi tersebut mendapatkan keuntungan. 

c. Obligasi yang dapat ditukar 

Convertible bond adalah obligasi yang memberikan kesempatan 

kepada pemegang surat obligasi tersebut untuk ditukarkan dengan 

saham dari perusahaan yang bersangkutan. 

2. Hutang Hipotik 

Hutang hipotik adalah pinjaman jangka panjang di mana kreditur diberi 

hak hipotik terhadap suatu barang tidak bergerak, agar supaya bila debitur 

tidak memenuhi kewajiannya, barang itu dapat dijual dan hasil dari hasil 

penjualannya dapat digunakan untuk menutup tagihannya. 
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2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Struktur Modal 

 

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). (Ang, 2006). 

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.  

2. Struktur Aktiva 

Struktur aktiva menggambarkan sebagian jumlah aset yang dapat dijadikan 

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

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

 

Sebagai pembanding, akan dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang 

memiliki kemiripan konsep dengan penelitian ini, diantaranya : 

1. Margaretha dan Aditya (2010), melakukan penelitian dengan judul Faktor- 

Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Industri Manufaktur Di 

Bursa Efek Indonesia. Metode pengumpulan sampel menggunakan Metode 

purposive sampling, data yang digunakan adalah industri manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2005-2008 dengan sampel sejumlah 160 

perusahaan (selama 4 tahun).  

2. Riza Fatoni Hidayat (2013), melakukan penelitian dengan judul Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur 

Di Bursa Efek Indonesia.  Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar diBEI periode 2007-2011. Data diperoleh dari 
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laporan keuangan perusahaan dan data dari ICMD (Indonesian Capital 

Market Directory). Metode pengambilan sampel menggunakan purposive 

samplingd dan metode analisis menggunakan regresi linier berganda. 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

 

Bambang Riyanto (1995) menyatakan bahwa kebutuhan dana untuk aktiva lancar 

pada prinsipnya dibiayai dengan kredit jangka pendek. Sehingga semakin likuid 

suatu perusahaan, maka semakin tinggi penggunaan hutangnya. 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.  Menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif  terhadap struktur modal 

yang diproksikan dengan debt equity ratio. 

 

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 likuiditas, struktur aktiva dan Price Earnings Ratio. Ketika perusahaan 

memiliki proporsi aktiva berwujud yang lebih besar. Dengan demikian, 

perusahaan akan mengurangi penggunaan hutangnya ketika proporsi aktiva 

berwujud meningkat. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut. 

H2. Menyatakan bahwa struktur aktiva berpengaruh positif  terhadap struktur 

modal yang diproksikan dengan debt equity ratio. 
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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. Ang (2006) 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) , bahwa PER mempunyai 

pengaruh positif terhadap struktur modal. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

H3 Menyatakan bahwa price earnings ratioberpengaruh positif  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 (Adrianto dan Wibowo, 2007). Dengan demikian, teori ini memprediksikan 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal.  
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Adapun kerangka pemikiran yang memperlihatkan pengaruh kebijakan hutang 

dan profitabilitas terhadap set kesempatan investasi, dapat dilihat dalam skema di 

bawah ini : 

 

Gambar 2.1 

Desain Penelitian 
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