
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Struktur Modal 

Salah satu isu penting yang di hadapi oleh manajer keuangan adalah struktur 

modal. Riyanto (2001) mengemukakan struktur modal adalah perimbangan atau 

perbandingan antara modal asing (jangka panjang) dengan modal sendiri. 

Menurut Weston dan Copeland (1996), keputusan untuk memilih sumber 

pembiayaan merupakan keputusan bidang keuangan yang paling penting bagi 

perusahaan. Rasio hutang jangka panjang terhadap modal sendiri (long term debt 

to equity ratio) menggambarkan struktur modal perusahaan dan rasio hutang 

terhadap modal ini akan menentukan besarnya leverage keuangan yang digunakan 

perusahaan. 

Menurut Brigham dan Houston (1998), struktur modal merupakan kombinasi atau 

bauran segenap pos yang masuk ke dalam sisi kanan neraca sumber modal 

perusahaan. Pengertian struktur modal dibedakan dengan struktur keuangan, 

dimana struktur modal merupakan pembelanjaan permanen yang mencerminkan 

antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri sedangkan struktur keuangan 
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mencerminkan perimbangan antara seluruh hutang (baik jangka pendek maupun 

jangka panjang) dengan modal sendiri. 

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

maupun luar perusahaan. Menurut Riyanto (2001) sumber intern adalah modal 

atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, yang berarti 

suatu pembelanjaan dengan “kekuatan sendiri”. Sumber pendanaan internal 

berasal dari dana yang terkumpul dari laba yang ditahan dari kegiatan perusahaan 

dan depresiasi. 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. 

Setiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya selalu berupaya untuk 

menjaga keseimbangan finansialnya. Perusahaan akan memilih sumber dana yang 

paling rendah biayanya di antara berbagai alternatif sumber dana yang tersedia. 

Sebab, komposisi hutang dan ekuitas yang tidak optimal akan menyebabkan 

berkurangnya profitabilitas perusahaan dan sebaliknya. 

Hutang jangka pendek tidak diperhitungkan dalam struktur modal karena 

utang jenis ini umumnya bersifat spontan (berubah sesuai dengan perubahan 

tingkat penjualan) sementara itu hutang jangka panjang bersifat tetap selama 

jangka waktu yang relatif panjang (lebih dari satu tahun) sehingga keberadaannya 

perlu lebih dipikirkan oleh para manajer keuangan. Itulah alasan utama mengapa 

struktur modal hanya terdiri dari utang jangka panjang dan ekuitas. Karena alasan 

itu pulalah biaya modal hanya mempertimbangkan sumber dana jangka panjang 

(Riyanto, 2001). 
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Teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur 

modal terhadap nilai perusahaan (yang tercermin dari harga saham perusahaan), 

apabila keputusan investasi dan kebijakan deviden dipegang konstan. Teori 

struktur modal ini penting karena (1) setiap ada perubahan struktur modal akan 

mempengaruhi biaya modal secara keseluruhan, hal ini disebabkan masing masing 

jenis modal mempunyai biaya modal sendiri-sendiri, (2) besarnya biaya modal 

secara keseluruhan ini, nantinya akan digunakan sebagai cut of rate pada 

pengambilan keputusan investasi. Struktur modal yang dapat memaksimumkan 

nilai perusahaan, atau harga saham adalah struktur modal yang terbaik. Yang 

dimaksud dengan nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon 

pembeli apabila perusahaan tersebut dijual (Husnan, 2008). 

Dari pengertian-pengertian yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan 

tentang struktur modal yaitu perbandingan atau perimbangan antara hutang jangka 

panjang dengan modal sendiri. 

2.2 Teori Struktur Modal 

2.2.1 Signaling Theory 

Isyarat atau sinyal (Brigham dan Houston, 1998) adalah suatu tindakan yang 

diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang 

bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Dalam (Brigham dan 

Houston, 1998), perusahaan 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 struktur modal yang normal. 
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Perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung untuk 

menjual sahamnya. Pengumuman emisi saham oleh suatu perusahaan umumnya 

merupakan suatu isyarat (sinyal) bahwa manajemen memandang prospek 

perusahaan 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 sekalipun prospek perusahaan cerah. 

2.2.2 Asymmetric Information Theory 

Asymmetric Information atau ketidaksamaan informasi menurut Brigham dan 

Houston (1998) adalah situasi dimana manajer memiliki informasi yang berbeda 

(yang lebih baik) mengenai prospek perusahaan daripada yang dimiliki investor. 

Asimetri informasi ini terjadi karena pihak manajemen mempunyai informasi 

yang lebih banyak daripada para pemodal (Husnan, 2008) dengan demikian, pihak 

manajemen mungkin berfikir bahwa harga saham saat ini sedang overvalue 

(terlalu mahal). Kalau hal ini yang diperkirakan terjadi, maka manajemen tentu 

akan berpikir untuk lebih baik menawarkan saham baru sehingga dapat dijual 

dengan harga yang lebih mahal dari yang seharusnya. 

Tetapi pemodal akan menafsirkan kalau perusahaan menawarkan saham baru, 

salah satu kemungkinannya adalah harga saham saat ini sedang terlalu mahal 

(sesuai dengan persepsi pihak manajemen). Sebagai akibatnya para pemodal akan 

menawar harga saham baru tersebut dengan harga yang lebih rendah. Karena itu 

emisi saham baru akan menurunkan harga saham. 
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2.2.3 Pecking Order Theory 

Teori ini disebut pecking order karena teori ini menjelaskan mengapa perusahaan 

akan menentukan hieraki sumber dana yang paling disukai. Secara ringkas teori 

tersebut menyatakan bahwa (Husnan, 2008): 

1. Perusahaan menyukai internal financing (pendanaan dari hasil operasi 

perusahaan). 

2. Perusahaan mencoba menyesuaikan rasio pembagian deviden yang 

ditargetkan dengan berusaha menghindari perubahan pembayaran dividen 

secara drastis. 

3. Kebijakan dividen yang relatif segan untuk diubah, disertai dengan 

fluktuasi profitabilitas dan kesempatan investasi yang tidak bisa diduga, 

mengakibatkan bahwa dana hasil operasi kadang-kadang melebihi 

kebutuhan dana untuk investasi, meskipun pada kesempatan yang lain, 

mungkin kurang. Apabila dana hasil operasi kurang dari kebutuhan 

investasi, maka perusahaan akan mengurangi saldo kas atau menjual 

sekuritas yang dimiliki. 

4. Apabila pendanaan dari luar (external financing) diperlukan, maka 

perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu 

yaitu dimulai dengan penerbitan obligasi, kemudian diikuti oleh sekuritas 

yang berkarakteristik opsi (seperti obligasi konversi), baru akhirnya 

apabila masih belum mencukupi, saham baru diterbitkan. 

Teori pecking order ini tidak mengindikasikan target struktur modal. Teori 

tersebut menjelaskan urutan-urutan pendanaan. Menurut teori ini, manajer 
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keuangan tidak memperhitungkan tingkat hutang yang optimal. Kebutuhan dana 

ditentukan oleh kebutuhan investasi. Jika ada kesempatan investasi, maka 

perusahaan akan mencari dana untuk kebutuhan investasi tersebut. Perusahaan 

akan mulai dengan dana internal dan sebagai pilihan terakhir adalah menerbitkan 

saham. Di samping kebutuhan investasi, hal lain yang berkaitan adalah 

pembayaran dividen. Pembayaran dividen akan menyebabkan dana kas berkurang. 

Jika kas berkurang, maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas baru. 

Menurut Husnan (2008), dana internal lebih disukai karena memungkinkan 

perusahaan untuk tidak perlu “membuka diri lagi” dari sorotan pemodal luar. 

Kalau bisa memperoleh sumber dana yang diperlukan tanpa memperoleh “sorotan 

dan publisitas publik” sebagai akibat penerbitan saham baru. Dana eksternal lebih 

disukai dalam bentuk hutang daripada modal sendiri karena dua alasan. Menurut 

Husnan (2008), pertama adalah pertimbangan biaya emisi. Biaya emisi obligasi 

lebih murah dari biaya emisi saham baru, hal ini disebabkan karena penerbitan 

saham baru akan menurunkan harga saham lama. Kedua, manajer khawatir kalau 

penerbitan saham baru akan ditafsirkan sebagai kabar buruk oleh pemodal, dan 

membuat harga saham akan turun. 

2.2.4 The Trade off Model 

Teori ini merupakan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian atas 

penggunaan hutang. Kebijakan struktur modal melibatkan perimbangan trade-off 

antara risiko dengan tingkat pengembalian. The trade-off model menerangkan 

bahwa struktur modal optimal ditemukan dengan menyeimbangkan keuntungan 

pajak dengan biaya tekanan finasial (the cost of financial distress) dari 
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penambahan hutang, sehingga biaya dan keuntungan dari penambahan hutang di 

trade-off (saling tukar) satu sama lain. 

The trade off model tidak dapat digunakan untuk menentukan model yang optimal 

secara akurat dari suatu perusahaan, tetapi melalui model ini dapat dibuat suatu 

kesimpulan tentang penggunaan hutang. Kesimpulan tersebut adalah perusahaan 

yang memiliki tangible assets dan marketable assets seharusnya dapat 

menggunakan hutang yang lebih besar daripada perusahaan yang memiliki nilai 

terutama dari intangible assets seperti patent dan goodwill. Hal ini disebabkan 

karena intangible assets lebih mudah untuk kehilangan nilai apabila terjadi 

financial distress, dibandingkan tangible assets (Brealey dan Myers dalam 

Husnan, 2008). 

The Trade off Model memang tidak dapat digunakan untuk menentukan modal 

yang optimal secara akurat dari suatu perusahaan. Tapi melalui model ini 

memungkinkan dibuat tiga kesimpulan tentang pengunaan leverage. 

1. Perusahaan dengan risiko usaha yang lebih rendah dapat meminjam lebih 

besar tanpa harus dibebani oleh expected cost of financial distress 

sehingga diperoleh keuntungan pajak karena penggunaan yang hutang 

lebih besar. 

2. Perusahaan yang memiliki tangible asset dan marketable assets seperti 

real estate seharusnya dapat menggunakan hutang yang lebih besar 

daripada perusahaan yang memiliki nilai terutama dari intangible assets 

seperti patent dan goodwill. Hal ini disebabkan karena intangible assets 
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lebih mudah untuk kehilangan nilai apabila terjadi financial distress, 

dibandingkan standart assets dan tangible assets. 

3. Perusahaan-perusahaan di negara yang tingkat pajaknya tinggi seharusnya 

memuat hutang yang lebih besar dalam struktur modalnya daripada 

perusahaan yang membayar pajak pada tingkat yang lebih rendah, karena 

bunga yang dibayar diakui pemerintah sebagai biaya sehingga mengurangi 

pajak penghasilan. 

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal 

2.3.1 Struktur Aktiva 

Menurut Mamhud (2003) Struktur aktiva adalah penentuan berapa besar alokasi 

untuk masing – masing komponen aktiva, baik dalam aktiva lancar maupun dalam 

aktiva tetap. Besarnya aktiva tetap suatu perusahaan dapat menentukan besarnya 

penggunaan hutang. Perusahaan yang memiliki aktiva tetap dalam jumlah besar 

dapat menggunakan hutang dalam jumlah besar karena aktiva tersebut dapat 

digunakan sebagai jaminan pinjaman. 

Menurut Manan (2004) Struktur aset berhubungan dengan jumlah kekayaan (aset) 

yang dapat dijadikan jaminan. Perusahaan yang struktur asetnya lebih fleksibel 

akan cenderung menggunakan utang lebih besar dari pada perusahaan yang 

struktur asetnya tidak fleksibel. 

Syamsudin (2007), Struktur aktiva adalah penentuan berapa besar alokasi untuk 

masing-masing komponen aktiva, baik dalam aktiva lancar maupun dalam aktiva 

tetap. Sedangkan menurut Riyanto (2001) struktur aktiva adalah perimbangan atau 
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perbandingan baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif antara aktiva 

lancar dan aktiva tetap. 

Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk 

dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam 

periode berikutnya, paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan 

perusahaan yang normal (Munawir, 2001). Sedangkan menurut Soemarso, (2004) 

aktiva lancar adalah kas dan aktiva-aktiva lain yang dapat ditukarkan menjadi kas 

(uang tunai) dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus kegiatan 

normal perusahaan. 

Menurut Munawir (2001) aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan 

yang fisiknya nampak (konkrit). Syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai 

aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam 

operasi yang bersifat permanen (aktiva tersebut mempunyai umur kegunaan 

jangka panjang atau tidak akan habis dipakai dalam satu periode kegiatan 

perusahaan). 

2.3.2 Profitabilitas 

Menurut Susilawati, Dwi Karya, dan Christine  (2012) Profitabilitas merupakan 

tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat 

menjalankan operasionalnya. Profitabilitas menggambarkan pendapatan yang 

dimiliki perusahaan untuk membiayai investasi. Perusahaan dengan tingkat 

pengembalian yang tinggi atas investasi, menggunakan hutang yang relatif kecil 

karena tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk 
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membiayai sebagian besar dari pendanaan internal. Dengan laba ditahan yang 

besar, perusahaan akan menggunakan laba ditahan sebelum memutuskan untuk 

menggunakan hutang. 

Profitabilitas perusahaan diindikasikan oleh earning (Laba). Menurut Sartono 

(2008) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Sedangkan 

Brigham dan Houston (1998), Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian 

kebijakan dan keputusan. 

Ada banyak rasio yang dapat digunakan untuk mengukur Profitabilitas. rasio-

rasio ini memungkinkan analisis untuk mengevaluasi laba perusahaan sehubungan 

dengan tingkat penjualan tertentu, tingkat aktiva tertentu, atau ekuitas pemegang 

saham. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur Profitabilitas 

adalah Return On Assets (Sartono, 2008), yang menghitung sejauh mana 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari aktiva yang digunakan. 

2.3.3 Operating Leverage 

Operating Leverage atau leverage operasi menurut Van Horne dan Wachowicz 

(1998) adalah persentase perubahan dalam laba operasional perusahaan (EBIT) 

akibat dari 1% perubahan dalam output (penjualan). 

Sedangkan menurut Riyanto (2001) adalah penggunaan aktiva atau operasi 

perusahaan yang disertai dengan biaya tetap. Leverage operasi yang 

menguntungkan kalau pendapatan setelah dikurangi biaya variabel (Contribution 

to Fixed cost) lebih besar dari biaya tetapnya. Oleh sebab itu operating leverage 



24 

 

 

 

adalah seberapa jauh perubahan tertentu dari volume penjualan berpengaruh 

terhadap laba operasi bersih. Dalam suatu perusahaan tingkat operating leverage 

pada suatu tingkat hasil akan ditunjukan oleh perubahan dalam volume penjualan 

yang mengakibatkan adanya perubahan yang tidak proporsional dalam laba atau 

rugi operasi (Riyanto, 2001). 

Dalam hal ini perubahan biaya tetap yang kecil akan mengakibatkan perubahan 

laba yang besar, laba yang besar ini memungkinkan perusahaan untuk membiayai 

sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. 

Semakin tinggi laba yang diperoleh, berarti semakin rendah kebutuhan dana 

eksternal (hutang), sehingga semakin rendah struktur modalnya (Brigham dan 

Houston, 1998) 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Prabansari dan Kusuma (2005) melakukan penelitian yang berjudul Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan Manufaktur Go Public di BEJ. 

Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur 

dengan sampel sebanyak 97 perusahaan yang memiliki laporan keuangan secara 

lengkap selama periode 1997-2002 hasil yang diperoleh adalah variabel ukuran 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan variabel risiko bisnis berpengaruh 

negatif signifikan terhadap struktur modal. 

Yuhasril (2006) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

struktur modal pada perusahaan farmasi untuk periode waktu tahun 1999-2004. 
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Hasil penelitiannya yaitu variabel ROI, struktur aktiva, dan dividen mempunyai 

pengaruh negatif terhadap struktur modal. Hanya variabel dividen saja yang tidak 

signifikan. 

Hadianto (2008) melakukan penelitian pengaruh struktur aktiva, ukuran 

perusahaan, dan profitabilitas terhadap struktur modal emiten sektor 

telekomunikasi periode 2000-2006. Hasil yang didapat adalah struktur aktiva 

berpengaruh positif dan signifikan secara signifikan terhadap struktur modal. 

Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. 

Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. 

Kesuma (2009) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

struktur modal serta pengaruhnya terhadap harga saham pada perusahaan real 

estate untuk periode waktu tahun 2003-2006. Hasil penelitiannya adalah variabel 

pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh negatif terhadap struktur modal. 

Profitabilitas mempunyai penaguh negatif tetapi tidak signifikan terhadap struktur 

modal. Rasio Hutang mempunyai pengaruh yang signifikan dan searah dengan 

struktur modal. Pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhada harga saham serta besarnya pengaruh langsung terhadap harga 

saham 9,4% serta pengaruh tidak langsung 2,5% dan total pengaruh 12%; Struktur 

aktiva mempunyai pengaruh negatif atau berlawanan arah dengan harga saham 

dan tidak signifikan dengan besarnya pengaruh langsung struktur aktiva dengan 

harga saham 12,2%; Profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan serta searah 

dengan harga saham dan signifikan dengan besarnya pengaruh langsung 54,4% 

serta pengaruh tidak langsung 0,5% dan total pengaruh 53,8%; Rasio Hutang 
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mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap harga saham dan besarnya 

pengaruh langsung rasio hutang dengan dan harga saham 18,2% serta pengaruh 

tidak langsung 7,8% dan total pengaruh 26,1%; Struktur modal mempunyai 

pengaruh tidak signifikan dan searah dengan harga saham. Besarnya pengaruh 

langsung struktur modal dengan harga saham 12,2%. 

Winahyuningsih, Sumekar, dan Prasetyo (2009) dalam penelitiannya tentang 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan 

manufaktur pada periode tahun 2007-2009. Hasil penelitiannya adalah 

pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan operating leverage berpengaruh positif 

terhadap sturktur modal. Sedangkan struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal. 

Seftianne dan Handayani (2011) mencoba meneliti secara empiris factor-faktor 

yang mempengaruhi modal pada perusahaan publik di sektor manufaktur. Dalam 

penelitian ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa growth opportunity dan 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap stuktur modal. Sedangkan profitabilitas, 

tingkat likuditas, risiko bisnis, kepemilikan manajerial, dan struktur aktiva tidak 

mempengaruhi struktur modal. 

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan dapat diringkas seperti yang terdapat 

dalam Tabel 2.1 
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Tabel 2.1 Ringkasan penelitian terdahulu 

No Penulis Judul Variabel Metode 

Analisis 

Hasil 

1 Yuke 

Prabansari 

dan Hadri 

Kusuma 

(2005) 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Struktur Modal  

Perusahaan 

Manufaktur Go 

Public di BEJ 

Perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di BEJ periode 

1997-2002 

Ukuran 

perusahaan, 

risiko bisnis, 

pertumbuhan 

aktiva, 

profitabilitas, 

dan struktur 

kepemilikan 

Multiple 

Regression 

Ukuran 

perusahaan, 

pertumbuhan 

aset, 

profitabilitas, 

dan struktur 

kepemilikan 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

struktur 

modal. 

Sedangkan 

risiko bisnis 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap 

struktur 

modal 

2 Yuhasril 

(2006) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Struktur Modal 

Perusahaan 

Farmasi yang 

Telah Go 

Publik di BEJ 

Perusahaan 

Farmasi yang 

terdaftar di BEJ 

periode 1999-

2004 

profitabilitas, 

fixed asset 

ratio, 

Deviden 

Payout Ratio 

Multiple 

regression 

Variabel 

profitabilitas, 

fixed tangible 

asset, 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap 

struktur 

modal. 

variabel DPR 

tidak 

signifikan. 
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Lanjutan 

3 Bram 

Hadianto 

(2008) 

Pengaruh 

Struktur Aktiva, 

Ukuran 

Perusahaan, dan 

Profitabilitas 

Terhadap 

Struktur Modal 

Emiten 

Sektor 

Telekomunika 

si Periode 2000-

2006: Sebuah 

Pengujian 

Hipotesis 

Pecking Order 

Struktur 

aktiva, 

ukuran 

perusahaan 

dan 

profitabilitas 

Multiple 

regression 

Hasil yang 

didapat 

adalah 

struktur 

aktiva 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

secara 

signifikan 

terhadap 

struktur 

modal. 

Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

struktur 

modal. 

Profitabilitas 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

struktur 

modal. 

4 Ali Kesuma 

(2009) 

Analisis Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Struktur Modal 

Serta 

Pengaruhnya 

Terhadap Harga 

Saham 

Perusahaan 

Real Estate 

yang Go Public 

di Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 2003-

2008 

Pertumbuhan 

penjualan, 

struktur 

aktiva, 

profitabilitas, 

rasio hutang, 

struktur 

modal, harga 

saham 

SEM Pertumbuhan 

penjualan, 

profitabilitas, 

dan rasio 

hutang 

berpengaruh 

terhadap 

struktur 

modal. 
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Lanjutan 

5 Winahyunin

gsih, 

Sumekar, 

dan 

Prasetyo 

(2009) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Struktur Modal 

Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang Go Public 

di Bursa Efek 

Indonesia 

Pertumbuhan 

penjualan, 

profitabilitas, 

struktur 

aktiva, 

operating 

leverage 

Regresi 

Berganda 

Hasil 

penelitiannya 

adalah 

pertumbuhan 

penjualan, 

profitabilitas, 

dan 

operating 

leverage 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

sturktur 

modal. 

Sedangkan 

struktur 

aktiva tidak 

berpengaruh 

terhadap 

struktur 

modal. 

6 Seftianne, 

Ratih 

Handayani 

(2011) 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Struktur Modal 

pada Perusahan 

Publik Sektor 

Manufaktur 

profitabilitas, 

likuiditas, 

ukuran 

perusahaan, 

risiko bisnis, 

growth 

opportunity, 

kepemilikan 

manajerial, 

struktur 

aktiva 

Regresi 

Berganda 

Growth 

opportunity 

dan ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

terhadap 

stuktur 

modal. 

Sedangkan 

profitabilitas, 

tingkat 

likuditas, 

risiko bisnis, 

kepemilikan 

manajerial, 

dan struktur 

aktiva tidak 

Mempengaru

hi struktur 

modal. 

Sumber : Berbagai Jurnal Penelitian      


