
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Capital Structure 

Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai operasi perusahaan yang 

bisa dipenuhi dari pemilik modal sendiri maupun dari pihak lain berupa hutang. 

Dana tersebut mempunyai biaya modal yang harus ditanggung oleh perusahaan. 

Struktur modal akan menentukan biaya modal. Biaya modal adalah balas jasa 

yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada masing-masing pihak yang 

menanamkan dananya dalam perusahaan. Penambahan hutang akan memperbesar 

risiko perusahaan tetapi sekaligus juga memperbesar expected return. Risiko yang 

makin tinggi akibat membesarnya hutang cenderung menurunkan harga saham, 

tetapi meningkatkan expected return akan menaikan harga saham tersebut. 

Struktur modal yang optimal merupakan struktur modal yang mengoptimalkan 

kesimbangan antara risiko dan return sehingga dapat memaksimumkan nilai 

perusahaan dan implikasinya akan meningkatkan harga saham (Brigham dan 

Houston, 2001). 

 

Modal merupakan salah satu elemen terpenting dalam peningkatan pelaksanaan 

kegiatan perusahaan disamping sumber daya manusia, mesin, material dan 

metode. Oleh karenanya perusahaan wajib melakukan perencanaan yang 



berkenaan dengan modal, baik menambah maupun mengurangi modal sendiri.  

Pemenuhan kebutuhan  

 

modal perusahaan dapat berasal dari dalam (internal) dan dari luar perusahaan 

(eksternal). Modal internal berasal dari laba ditahan dan  modal eksternal berasal 

dari pemilik peserta yang merupakan komponen modal sendiri dan kreditur yang 

merupakan utang bagi perusahaan (weston dan copeland, 1997). Struktur modal  

perusahaan merupakan komposisi dana jangka panjang yang berbeda dari segi 

jenis maupun biayanya. Alasan perusahaan memerlukan lebih dari satu jenis dana 

adalah karena kombinasi resiko atau sifat biaya modal yang berbeda akan 

menghasilkan biaya modal rata-rata yang lebih rendah daripada menggantungkan 

diri sepenuhnya pada satu sumber saja.   

 

Capital structure merupakan kombinasi dari hutang jangka panjang dan modal 

yang dipertahankan oleh perusahaan dimana struktur modal tersebut secara 

signifikan dapat mempengaruhi nilai perusahaan melalui tingkat pengembalian 

dan risiko yang dimilikinya, Gitman (2003). Modal (pembelanjaan dari luar 

perusahaan) dikelompokkan dalam dua jenis, yakni: hutang dan ekuitas (modal 

sendiri). Keunggulan pemenuhan kebutuhan dana dengan menggunakan hutang 

adalah : 

1. Bunga yang dibayarkan dapat dipotong untuk tujuan pajak, sehingga 

menurunkan biaya efektif dari hutang. 

2. Pemegang hutang (debtholder) mendapat pengembalian yang tetap, 

sehingga pemegang saham (stockholder) tidak perlu mengambil bagian 

laba mereka ketika perusahaan dalam kondisi prima. 



3. Kreditur tidak memiliki hak suara sehingga pemegang saham dapat 

mengendalikan perusahaan dengan penyertaan dana yang kecil. 

 

 Meskipun demikian, hutang juga mempunyai kelemahan, yaitu: 

1. Hutang biasanya berjangka waktu tertentu untuk dilunasi tepat waktu. 

2. Rasio hutang yang tinggi akan meningkatkan risiko yang selanjutnya akan 

meningkatkan biaya modal. 

3. Bila perusahaan dalam kondisi sulit dan labanya tidak dapat memenuhi 

beban bunga maka tidak tertutup kemungkinan dilakukan tindakan 

likuidasi.  

Bauran hutang dan ekuitas untuk pendanaan perusahaan merupakan bahasan 

utama dari keputusan struktur modal (capital structure decision). Bauran modal 

yang efisien dapat menekan biaya modal (cost of capital), yang dapat 

meningkatkan kembalian ekonomi neto dan meningkatkan nilai perusahaan. 

Perusahaan yang hanya menggunakan ekuitas disebut “unlevered firm”, 

sedangkan yang menggunakan bauran ekuitas dan berbagai macam hutang disebut 

“leveredfirm”. (Brigham and Gapenski, 1997). 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Struktur Modal antara lain : 

1. Struktur Aktiva (Tangibility) 

Kebanyakan perusahaan industri yang sebagian besar modalnya tertanam dalam 

aktiva tetap , akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal yang 

permanent yaitu modal sendiri, sedangkan hutang bersifat pelengkap. Perusahaan 

yang semakin besar aktivanya terdiri dari aktiva lancer akan cenderung 



mengutamakan pemenuhan  kebutuhan dana dengan utang. Hal ini menunjukkan 

adanya pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal suatu perusahaan. 

2. Growth Opportunity 

Yaitu kesempatan perusahaan untuk melakukan investasi pada hal-hal yang 

menguntungkan.Teori Agency menggambarkan hubungan yang negative antara 

Growth Opprtunity dan leverage. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi 

cenderung akan melewatkan kesempatan  dalam berinvestasi pada kesempatan 

investasi yang menguntungkan. 

3. Ukuran Perusahaan (Firm Size) 

Ukuran perusahaan adalah besarnya ukuran perusahaan yang dilihat dari 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan perusahaan yang berasal 

dari nilai penjualan (Taswan, 2003). Perusahaan besar cenderung akan melakukan 

diversifikasi usaha lebih banyak dari pada perusahaan kecil. Oleh karena itu 

kemungkinan kegagalan dalam menjalankan usaha atau kebangkrutan akan  lebih 

kecil. Ukuran perusahaan sering dijadikan indikator bagi kemungkinan terjadinya 

kebangkrutan bagi suatu perusahaan, dimana perusahaan dalam ukuran lebih besar 

dipandang lebih mampu menghadapi krisis dalam menjalankan usahanya. 

4. Profitabilitas 

Teori Pecking Order  mengatakan bahwa perusahaan cenderung lebih memilih 

pendanaan yang berasal dari internal daripada eksternal. Perusahaan dengan 

profitabilitas yang tinggi tentu memiliki dana internal yang lebih banyak dari pada 

perusahaan dengan profitabilitas 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 profitabilitas berpengaruh terhadap 

struktur modal perusahaan. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh berarti 

semakin rendah utang. 

5. Risiko Bisnis  

Risiko Bisnis akan mempersulit perusahaan dalam melaksanakan pendanaan 

eksternal, sehingga secara teori akan berpengaruh negative terhadap leverage 

perusahaan. Resiko bisnis merupakan ketidakpastian yang dihadapi oleh 

perusahaan didalam melakukan aktivitas usahanya dimana ketidakpastian ini 

berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menutup biaya oprasionalnya. 

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi resiko bisnis yaitu stabilitas pendapatan 

dan stabilitas biaya (Gitman, 2003). 

2.2 Performa Keuangan 

Citra perusahaan dapat dilihat dari performa keuangannya. Kinerja keuangan 

suatu perusahaan dapat dianalisa melalui laporan keuangan perusahaan yang 

bersangkutan.  Hal ini sangat berguna bagi manajemen perusahaan itu sendiri 

untuk  

mengambil keputusan secara tepat, merencananakan dan mengendalikan 

perusahaan secara efisien dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan.  

Kinerja keuangan adalah prestasi kerja dibidang keuangan yang telah dicapai 

perusahaan dan tertuang dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Penilaian 



kinerja suatu perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis 

yang tergantung dari sudut pandang pemilik, kreditur dan manajer. Jika dilihat 

dari  

 

sudut pandang pemilik, maka kinerja perusahaan dinilai dari segi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham. Jika dari sudut  

pandang kreditur, kineja keuangan dinilai dari segi efisiensi dan efektivitas 

perusahaan. 

 

Pengukuran kinerja merupakan analisis data serta pengendalian bagi perusahaan. 

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan diatas 

kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Bagi 

investor informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan untuk melihat 

apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut 

atau mencari alternatif lain. Selain itu pengukuran juga dilakukan untuk 

memperlihatkan kepada penanam modal maupun pelanggan atau masyarakat 

secara umum bahwa perusahaan memiliki kreditibilitas yang baik 

(Munawir,1995). 

2.3 Nilai Perusahaan   

       

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering 

dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai 

perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan lazim diindikasikan dengan price to 

book value. Price to book value yang tinggi akan membuat pasar percaya atas 

prospek perusahaan kedepan. Hal itu juga yang menjadi keinginan para pemilik 



perusahaan, sebab nilai perusahaan yang tinggi mengindikasikan kemakmuran 

pemegang saham juga tinggi (Soliha dan Taswan, 2002). 

 

Nilai perusahaan dalam beberapa literatur disebut juga dengan istilah Market to 

Book Ratio yaitu perbandingan  harga pasar perlembar saham dengan nilai buku  

 

ekuitas perlembar saham saham. Nilai perusahaan ditentukan oleh tingkat 

profitabilitas dan tingkat pertumbuhan persusahaan tersebut. Tingkat profitabilitas  

dan tingkat pertumbuhan dipengaruhi oleh strategi pasar produk dan pasar 

pendanaan (modal). Strategi pasar pendanaan diterapkan melalui kebijakan 

pendanaan dan deviden (Palepu et al, 1996). Kebijakan pendanaan yang baik akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan juga dapat menggambarkan 

kemampuan manajemen perusahaan dalam menentukan target struktur modal 

(aktivitas pendanaan), kemampuan manajemen investasi dalam efektivitas 

penggunaan aktiva (aktivitas investasi) dan kemampuan manajemen oprasi dalam 

mengefisiensikan proses produksi dan distribusi (aktivitas oprasi) perusahaan. 

Semakin efisiensi aktivitas oprasi, maka profitabilitas semakin tinggi sehingga 

nilai perusahaan menjadi semakin baik. Semakin efektif penggunaan aktiva 

perusahaan, maka semakin tinggi tingkat produktivitas aktiva, sehingga nilai 

perusahaan menjadi semaikin baik, dengan demikian, nilai perusahaan adalah 

cerminan dari produktivitas aktiva dan kinerja keuangan yang berasal dari hasil 

aktivitas pendanaan, aktivitas investasi dan aktivitas operasi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 



2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

Bukti penelitian empiris yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti tentang 

pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan, Sugihen (2003)  meneliti 

dengan judul pengaruh struktur modal terhadap produktivitas aktiva dan kinerja 

keuangan serta nilai perusahaan industri manufaktur terbuka Indonesia . 

Perusahaan yang menjadi populasi adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000. 

Sampel dipilih  

 

dengan menggunakan kriteria penentuan sampel, jumlah sampel dalam 

penelitiannya adalah 98 perusahaan. variabel dependennya terdiri dari 

produktivitas  

aktiva yang diukur dengan menggunakan salles to asset ratio (SAR), nilai 

perusahaan yang diukur dengan menggunakan market to book ratio (MVE) dan 

market to book ratio (MBR), kinerja keuangan diukur dengan menggunakan 

return on asset (ROA) dan basic earning power (BEP), sedangkan variable 

independennya terdiri dari struktur modal di ukur dengan menggunakan equity to 

asset ratio (EAR) dan debt to asset ratio (DAR)., aktivitas investasi diukur 

dengan menggunakan account receiveivable turnover (ART) dan inventory 

turnover (ITO) dan fixed asset turnover (FAT), aktivitas oprasi diukur dengan 

menggunakan gross profit margin (GPM) dan oprating profit margin (OPM) dan 

net profit margin (NPM), untuk melihat pola hubungan yang mengungkapkan 

pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel independen terhadap 



dependen . Pemodelannya dilakukan dengan Structural Equqtion Model (SEM) 

terdiri dari model pengukuran dan model structural.  

 

Proses analisis jalur dalam penelitiannya menggunakan program aplikasi AMOS 

versi 4,01. Hasilnya menunjukan bahwa struktur moadal secara langsung tidak 

berpengaruh positif terhadap aktivitas investasi, struktur modal secara langsung 

berpengaruh positif terhadap aktivitas operasi, struktur modal secara tidak 

langsung tidak langsung berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel 

produktivitas aktiva melalui aktivitas investasi , struktur modal secara tidak 

langsung berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel kinerja keuangan 

melalui aktivitas oprasi, produktivitas aktiva secara langsung  berpengaruh positif 

dan  

 

signifikan terhadap nilai perusahaan, kinerja keuangan secara langsung 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, struktur modal  

berpengaruh tidak langsung negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini 

berlawanan dengan prediksi trade off. 

 

Sembiring (2008) meneliti pengaruh ukuran perusahaan dan kebijakan pendanaan 

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan bisnis properti di Bursa Efek Jakarta. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan properti yang terdaftar di 

Bursa Efek jakarta dengan periode penelitian tahun 2002 sampai dengan tahun 

2006, berjumlah 39 perusahaan. Sampel dipilih dengan metode purposive 

sampling berjumlah 12 perusahaan. Teknik pengujian data dengan menggunakan 

regresi linier sederhana untuk menguji secara parsial dan regresi linier berganda 

untuk menguji secara simultan, dengan tingkat signifikansi alpha 5%. Hasil 



penelitian ini membuktikan secara parsial bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap net profit margin (NPM) dan earning per share 

(EPS) sebagai indikator kinerja keuangan. Sedangkan kebijakan pendanaan yang 

diukur dengan long term debt to equty berpengaruh negatif secara tidak signifikan 

terhadap NPM dan EPS sebagai indikator kinerja keuangan. Secara simultan 

membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif, sementara kebijakan 

pendanaan berpengaruh negatif  secara signifikan terhadap NPM, sedangkan 

terhadap EPS, ukuran perusahaan dan kebijakan pendanaan berpengaruh positif 

secara tidak signifikan. 

 

Safitri (2010) melakukan penelitian dengan 13 perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi  

 

linier sederhana yang diperluas dengan pathanalysis. Sebelum dilakukan uji 

hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas dan uji  

autokorelasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham perusahaan. Pertumbuhan  

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan struktur modal dan 

kebijakan struktur modal berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan. 

Kebijakan struktur modal terbukti mempengaruhi hubungan langsung antara 

pertumbuhan perusahaan dan harga saham, namun kebijakan struktur modal 

bertindak sebagai variabel intervening sebagian 

 

 

 



2.5 Pengembangan Hipotesis 

2.5.1 Capital Structure Terhadap Performa Keuangan 

Trade off theory memprediksi ada pengaruh positif antara struktur modal dengan 

tingkat pofitabilitas perusahaan dengan asumsi keuntungan pajak marginal lebih 

besar dari biaya tekanan finansial marginal dan biaya keagenan marginal. 

Pengurangan bunga hutang pada perhitungan penghasilan kena pajak akan 

memperkecil proporsi beban pajak, sehingga laba bersih (net income) setelah 

pajak menjadi lebih besar, atau tingkat tingkat profitabilitas semakin tinggi. 

Peningkatan rasio hutang pada struktur modal akan meningkatkan profitabilitas 

sampai batas keuntungan pajak marginal diserap habis oleh biaya tekanan 

finansial marginal dan biaya keagenan marginal.  Meskipun belum ada 

karakteristik tertentu untuk titik optimum penggunaan hutang dari struktur modal 

perusahaan, namun berdasarkan penelitian Sugihen (2008) titik optimum struktur 

modal berkisar antara 0.3 sampai 

 

0.4. dengan demikian penelitian ini menggunakan panduan angka tersebut untuk 

titik optimum penggunaan hutang dari struktur modal.  

Menurut pendekatan laba bersih (net income) semakin besar penggunaan hutang 

menyebabkan biaya modal rata-rata tertimbang menjadi semakin kecil, sehingga 

akan meningkatkan laba bersih perusahaan. Dalam keadaan terdapat pajak, MM  

berpendapat keputusan pendanaan menjadi relevan karena bunga yang dibayarkan 

dapat mengurangi penghasilan kena pajak jadi pertambahan hutang pada struktur 

modal akan menaikan nilai perusahaan sebesar pengurangan pajak tersebut, jadi 



semakin tinggi rasio hutang semakin rendah beban pajak, sehingga laba bersih 

menjadi semakin besar, dengan demikian tingkat profitabilitas (kinerja keuangan) 

semakin tinggi. Dengan demikian capital structure mempunyai pengaruh positif 

terhadap performa keuangan. 

 

Prediksi pengaruh positif antara struktur modal dengan tingkat profitabilitas 

(kinerja keuangan) perusahaan dari trade off theory, secara tersirat sejalan dengan 

prediksi teori informasi asimetri yang dikaitkan dengan hipotesis signaling. 

Asimetri Informasi menyatakan bahwa manajemen perusahaan memiliki 

informasi yang lebih banyak mengenai keadaan perusahaan dibanding investor di 

pasar modal. Maka setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh manajemen 

dapat sinyalir sebagai signal yang dilempar kepada pasar. Signalling menurut 

Brigham dan Houston (2001) merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen 

perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen 

 

 

memandang prospek perusahaan. Perusahaan dengan prospek yang 

menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan 

setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain, termasuk menggunakan 

hutang di luar sasaran struktur modal yang normal. Teori informasi asimetris 

menjelaskan bahwa,  

meningkatnya rasio hutang pada struktur modal (laverage) perusahaan yang 

profitable merupakan signal dari kualitas manajemen finansial, dengan demikian,  

teori ini menyiratkan pengaruh positif antara laverage dengan profitabilitas (Harris 

dan Raviv, 1990). 



Dalam penelitian ini pengukuran capital struktur menggunakan proksi debt to 

equty ratio (DER) yaitu perbandingan antara total hutang dan total ekuitas yang 

dimiliki perusahaan. Secara logika, nilai rasio ini seharusnya seminimal mungkin 

dengan argumentasi bahwa perusahaan-perusahaan tentu akan menghindari 

hutang dan mengutamakan ekuitas perusahaan sebagai sumber pendanaan. 

Sedangkan performa keuangan diukur dengan proksi return on asset (ROA), 

dimana nilai ROA memiliki implikasi seberapa baik perusahaan bisa 

menghasilkan laba bersih dari aset-aset yang dimilikinya. Ini berarti rasio ini 

mengukur tingkat efektivitas penggunaan aset-aset perusahaan untuk 

menghasilkan laba bersih. Secara umum semakin besar rasio ini maka akan 

semakin baik untuk profitabilitas perusahaan. 

Jadi hipotesis yang diambil adalah : 

H1 = capital structure berpengaruh positif terhadap performa keuangan. 

2.5.2 Capital Structure Terhadap Nilai Perusahaan 

 

Teori struktur modal berkenaan dengan bagaimana modal dialokasikan dalam 

aktivitas investasi aktiva riil perusahaan, dengan cara menentukan struktur modal 

antara modal utang dan modal sendiri. Keputusan pendanaan oleh manajemen 

akan berpengaruh pada penilaian perusahaan yang terefleksi di harga saham. 

(Harmono, 2009). 

 

Nilai perusahaan ditentukan oleh tingkat profitabilitas dan tingkat pertumbuhan 

persusahaan tersebut. Tingkat profitabilitas dan tingkat pertumbuhan dipengaruhi 

oleh strategi pasar produk dan pasar pendanaan (modal). Strategi pasar pendanaan 

diterapkan melalui kebijakan pendanaan dan deviden (Palepu et al, 1996).  



Risiko yang makin tinggi akibat membesarnya utang cenderung menurunkan 

harga saham, tetapi meningkatkan expected return akan menaikan harga saham 

tersebut. Struktur modal yang optimal merupakan struktur modal yang 

mengoptimalkan kesimbangan antara risiko dan return sehingga dapat 

memaksimumkan nilai perusahaan dan implikasinya akan meningkatkan harga 

saham (Brigham dan Houston, 2001). 

 

Dalam penelitian ini pengukuran nilai perusahaan menggunakan proksi market to 

book ratio (MBR), yaitu perbandingan  harga pasar perlembar saham dengan nilai 

buku ekuitas perlembar saham saham. Secara umum semakin besar rasio ini maka 

akan semakin baik untuk nilai perusahaan.   

Jadi hipotesis yang diambil adalah : 

H2= Capital structure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

 


