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BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Metode Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa landasan teori struktur modal terhadap kinerja

keuangan, antara lain:

1. Teori Modigliani dan Miller (Teori MM)

Teori struktur modal yang berpandangan bahwa struktur modal tidak

relevan atau tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pada tahun 1958, teori

MM tanpa pajak mengajukan beberapa asumsi, seperti tidak ada pajak, tidak ada

biaya transaksi, serta individu dan perusahaan meminjam pada tingkat yang sama.

Dengan asumsi tersebut terdapat dua proposisi, sebagai berikut:

a) Proposisi I (Tanpa pajak). Nilai perusahaan yang menggunakan hutang akan

sama dengan nilai perusahaan yang tidak menggunakan hutang.

b) Proposisi II (Tanpa pajak). Tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk

perusahaan yang menggunakan hutang memberikan naik proporsional

terhadap peningkatan rasio hutang dengan saham. Penggunaan hutang yang

semakin banyak akan mengakibatkan sumber modal yang lebih murah

sehingga akan menurunkan biaya modal rata-rata tertimbang perusahaan.

Akan tetapi, teori MM tanpa pajak dinilai tidak realistis. Oleh karena itu,

pada tahun 1963 dilakukan pengembangan dengan dua proposisi, sebagai berikut:

a) Proposisi  I  (Dengan  pajak).  Nilai  perusahaan  dengan  hutang  akan  sama

dengan nilai perusahaan tanpa hutang ditambah penghematan pajak atas

biaya bunga.
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b) Proposisi II (Dengan pajak). Biaya modal saham akan meningkat dengan

semakin meningkatnya hutang. Akan tetapi, penghematan pajak akan lebih

besar dibandingkan dengan penurunan nilai karena kenaikan biaya modal

saham.

Teori MM menyatakan perusahaan lebih baik menggunakan sumber dana

dari hutang daripada modal tanpa memperhatikan tingkat kebangkrutan.

2. Teori pecking order

Myers (1984) dalam teori pecking order menyatakan bahwa perusahaan

yang memiliki tingkat probabilitas tinggi dengan tingkat hutang yang rendah. Hal

ini dikarenakan perusahaan memiliki sumber dana internal yang cukup. Berikut

urutan pemilihan sumber dana, yaitu:

a) Sumber dana dari internal. Dana internal berupa laba ditahan yang

dihasilkan dari kegiatan operasional.

b) Sumber dana dari eksternal yang resiko paling rendah.

c) Sumber dana dari eksternal yang resiko lebih tinggi.

Dalam praktik, perusahaan yang mengelola sumber dana untuk kebutuhan

kegiatan operasional tidak sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam teori

pecking order.

Penelitian yang berhubungan dengan kinerja keuangan telah dilakukan oleh

banyak peneliti sebelumnya dan hasil dari peneliti tersebut akan dijadikan

pedoman dasar dalam penelitian ini.

Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai kinerja

keuangan:
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San dan Heng (2011) melakukan penelitian hubungan antara struktur modal

dan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah krisis (2007) khususnya

pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Main Board of Bursa Malaysia.

Penelitian dengan menggunakan long term debt to capital, debt to capital, debt to

asset, debt to equity market value, debt to common equity, dan long term debt to

common equity sebagai variabel independen. Variabel dependen menggunakan

return on capital, return on equity, return on asset, earning per share, operating

margin, dan net margin.

Chinaemerem dan Anthony (2012) melakukan penelitian pengaruh struktur

modal terhadap kinerja keuangan dengan sampel 30 (tiga puluh) perusahaan non-

financial yang terdaftar di Niegerian Stock Exchange. Penelitian dengan

menggunakan debt ratio, asset turnover, size, age, asset tangibility, growth, dan

industry sector sebagai variabel independen. Variabel dependen menggunakan

return on asset dan return on equity.

Indhumathi dan Palanivelu (2013) melakukan penelitian pengaruh struktur

modal terhadap kinerja keuangan pada perusahaan tekstil di India. Penelitian

menggunakan debt to equity sebagai variabel independen. Variabel dependen

berupa operating profit margin, net profit margin, return on investment, return on

asset, return on equity, dan earning per share.

Leon (2013) melakukan penelitian pengaruh struktur modal terhadap kinerja

keuangan pada perusahaan manufaktur di Sri Lanka. Penelitian menggunakan

variabel leverage sebagai variabel independen dan return on equity, return on

asset sebagai variabel dependen.
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Gambar 2.1
Model Pengaruh Stuktur Modal terhadap Return On Equity

Sumber: Soumadi dan Hayajneh (2012)

Soumadi dan Hayajneh (2012) melakukan penelitian pengaruh struktur

modal terhadap kinerja keuangan dengan sampel 76 perusahaan (53 perusahaan

industri dan 23 perusahaan jasa). Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi

struktur modal terhadap kinerja keuangan.

Gambar 2.2
Model Pengaruh Struktur Modal terhadap GPM, NPM, ROC, ROE, dan ROA

Sumber: Kumar dan Himani (2014)

Kumar dan Himani (2014) melakukan penelitian pengaruh struktur modal

pada kinerja keuangan di India khususnya perusahaan konstruksi. Tujuan

penelitian adalah untuk investigasi bagaimana struktur modal berpengaruh
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terhadap kinerja keuangan pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Various

Stock Exchange.

Pada  tahun  yang  sama,  Mireku,  Mensal,  dan  Ogoe   juga  telah  melakukan

penelitian hubungan struktur modal dan kinerja keuangan dengan data penelitian

tahun 2002 sampai 2007 di Ghana. Penelitian menggunakan financial leverage

sebagai variabel independen. Variabel dependen menggunakan return on

investment, return on equity, earning before tax to sale ratio, operational profit to

sale ratio, sales to total asset, dan net profit margin.

Quang dan Xin (2014) melakukan penelitian struktur kepemikan dan

struktur modal terhadap kinerja keuangan pada perusahaan Vietnam. Penelitian

menggunakan debt to asset, long term debt on total asset ratio, short term debt on

total asset, board of director, state ownership, growth opportunity, firm size, dan

tangible asset on total asset ratio sebagai variabel independen. Variabel dependen

menggunakan return on asset dan return on equity.

Mwangi, Makau, dan Kosimbei (2014) melakukan penelitian hubungan

antara struktur modal dan kinerja keuangan pada perusahaan non finansial yang

terdaftar di Nairobi. Penelitian menggunakan financial leverage, total current

liabilities to total assets ratio, dan total current assets to total assets ratio sebagai

variabel independen. Variabel dependen menggunakan return on asset dan return

on equity.

Umar, Tanveer, Aslam, dan Sajid (2012) melakukan penelitian pengaruh

struktur modal terhadap kinerja keuangan pada perusahaan di Pakistan. Penelitian

menggunakan current liabilities to total asset, long term liabilities to total asset,
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total liabilities to total asset, dan logarithm to total asset sebagai variabel

independen. Variabel dependen menggunakan earning before interest and tax,

return on asset, return on equity, earning per share, payout ratio, dan net profit

margin.

Salehi dan Biglar (2009) melakukan penelitian hubungan struktur modal dan

kinerja keuangan pada perusahaan di Iran. Penelitian menggunakan debt to asset

sebagai pengukuran variabel independen. Variabel dependen berupa return on

investment, return on equity, return on stock, earning before tax to sale ratio, dan

operational profit to sale ratio.

Amara dan Aziz (2014) melakukan penelitian pengaruh struktur modal

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor makanan yang terdaftar di

Karachi Stock Exchange. Penelitian menggunakan short term debt on total assets,

long term debt to total assets, dan debt to equity sebagai variabel independen.

Variabel dependen berupa return on asset dan earning per share.

Pratheepkanth (2011) melakukan penelitian pengaruh struktur modal

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan di Sri Lanka yang terdaftar dalam

Colombo Stock Exchange. Penelitian menggunakan gross profit margin, net

profit, return on investment, return on equity, dan return on asset sebagai variabel

dependen. Variabel independen berupa debt to equity.

Mujahid dan Akhtar (2014) melakukan penelitian pengaruh struktur modal

terhadap kinerja keuangan dan kekayaan pemegang saham pada perusahaan tekstil

di Pakistan. Penelitian menggunakan return on asset dan return on equity sebagai
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variabel dependen dalam pengukuran kinerja keuangan. Variabel independen

berupa debt to equity.

Bokhari dan Khan (2013) melakukan penelitian pengaruh stuktur modal

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan non-keuangan di Pakistan. Penelitian

ini menggunakan return on asset, return on equity, net profit margin, dan earning

per share sebagai variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu

short term debt, long term debt ratio, dan leverage.

Taani (2013) melakukan penelitian pengaruh struktur modal terhadap

kinerja keuangan pada bank di Jordan. Penelitian ini menggunakan return on

equity, return on capital, net profit margin, dan net interest margin sebagai

variabel dependen. Variabel independen menggunakan debt to equity dan total

debt to total funds ratio.

Skopljak dan Luo (2012) melakukan penelitian pengaruh struktur modal

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan keuangan di Australia. Penelitian ini

menggunakan return on equity sebagai variabel dependen. Ratio of equity to

capital, bank loan to total asset, shinside, dan market share sebagai variabel

independen.

Salteh, Ghanavati, Khanqah, dan Khosroshahi (2012) melakukan penelitian

pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang

terdaftar di Tehran Stock Exchange. Penelitian ini menggunakan return on equity,

return on asset, earning per share, market to book value equity, dan  tobin’s  q

sebagai variabel dependen. Variabel independen berupa short term debt to total

asset, long term debt to total asset, debt to asset, dan debt to equity.
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Hasan,  Ahsan,  Rahaman,  dan  Alam  (2014)  melakukan  penelitian  dampak

struktur modal terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang ada di

Bangladesh. Penelitian ini menggunakan earning per share, return on equity,

return on asset, dan tobin’s q sebagai variabel dependen. Variabel independen

berupa short term debt to total asset, long term debt to total asset, dan debt to

asset.

Goyal (2013) melakukan penelitian pengaruh struktur modal terhadap

kinerja keuangan pada bank di India yang terdaftar dalam National Stock

Exchange. Penelitian ini menggunakan return on asset, return on equity, dan

earning per share sebagai variabel dependen. Variabel independen berupa long

term debt to equity, short term debt to equity, debt to equity, dan variabel kontrol

berupa firm size, asset growth.

Pouraghajan, Malekian, Emamgholipour, Lotfollahpour, dan Bagheri (2012)

melakukan penelitian hubungan antara struktur modal dan kinerja keuangan pada

perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange. Penelitian ini menggunakan

return on asset dan return on equity sebagai variabel dependen. Pengukuran

variabel independen hanya berupa debt ratio. Asset turnover, firm size, firm age,

asset tangibility, dan growth opportunity merupakan variabel kontrol dalam

penelitian tersebut.

Singh (2013) melakukan penelitian hubungan antara struktur modal dan

kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur di India. Penelitian ini

menggunakan return on asset dan return on capital sebagai variabel dependen.
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Variabel independen berupa debt to asset, debt to equity, dan current ratio.

Penelitian ini juga menggunakan expense income ratio sebagai variabel kontrol.

Gambar 2.3
Model Pengaruh Struktur Modal terhadap GPM, NPM, ROE, dan ROA

Sumber: Kajananthan dan Nimalthasan (2013)

Kajananthan dan Nimalthasan (2013) melakukan penelitian pengaruh

struktur modal terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Sri Lanka. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi pengaruh antara

stuktur modal terhadap kinerja keuangan.

Velnampy dan Niresh (2012) melakukan penelitian hubungan antara

struktur  modal  dan  profitabilitas  pada  sepuluh  bank  yang  terdaftar  di  Sri  Lanka.

Penelitian ini menggunakan net profit margin, return on capital, return on equity,

dan net interest margin sebagai variabel dependen. Variabel independen

menggunakan debt to equity.

Ferati dan Ejupi (2012) melakukan penelitian pengaruh struktur modal

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan di Macedonian. Penelitian ini

menggunakan return on equity sebagai variabel dependen. Variabel independen

menggunakan short run debt to total debt, debt to equity, dan correspond long

term debt and equity.
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Shubita dan Alsawalhah (2012) melakukan penelitian hubungan antara

struktur modal dan profitabilitas pada industri yang terdaftar di Amman Stock

Exchange. Penelitian ini menggunakan return on equity sebagai variabel

dependen. Variabel independen berupa short term debt to asset, long term debt to

asset, dan debt to asset. Penelitian ini juga menggunakan firm size dan firm

growth sebagai variabel kontrol.

Addae, Nyarko-baasi, dan Hughes (2013) melakukan penelitian pengaruh

struktur modal terhadap profitabilitas pada perusahaan yang terdaftar di Ghana.

Penelitian ini menggunakan return on equity sebagai variabel dependen. Variabel

independen menggunakan short term debt to equity, long term debt to equity, dan

debt to equity. Penelitian ini juga menggunakan log of sale dan sales growth

sebagai variabel kontrol.

Yegon, Cheruiyot, Sang, dan Cheruiyot (2014) melakukan penelitian

pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan pada sektor bank yang ada di

Kenya. Penelitian ini menggunakan return on equity sebagai variabel dependen.

Variabel independen menggunakan short term debt to total asset, long term debt

to total asset, dan debt to asset. Penelitian ini juga menggunakan firm size dan

sales growth sebagai variabel kontrol.

Ebrati, Emadi, Balasang, dan Safari (2013) melakukan penelitian pengaruh

struktur modal terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang terdaftar di

Tehran Stock Exchange. Penelitian ini menggunakan return on asset, return on

equity, market book value ratio, dan tobin’s q sebagai variabel dependen. Variabel
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independen menggunakan short term debt to asset, long term debt to asset, debt to

asset, dan debt to equity.

Mahmudi dan Mohammadi (2015) melakukan penelitian hubungan antara

struktur modal dan kinerja keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Tehran

Stock Exchange. Penelitian ini menggunakan return on investment dan return on

equity sebagai variabel dependen. Variabel independen menggunakan short term

debt, long term debt, dan debt to asset. Penelitian ini juga menggunakan firm size

dan firm growth sebagai variabel kontrol.

Githire dan Muturi (2015) melakukan penelitian pengaruh struktur modal

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan di Kenya yang terdaftar di Nairobi

Securities Exchange. Penelitian ini menggunakan return on asset sebagai variabel

dependen. Variabel independen menggunakan short term debt financing, long

term debt financing, dan equity financing.

Ebaid (2009) melakukan penelitian pengaruh struktur modal terhadap

kinerja keuangan pada perusahaan di Egypt. Penelitian ini menggunakan return on

asset, return on equity, dan gross profit margin sebagai variabel dependen.

Variabel independen menggunakan short term debt to total asset, long term debt

to total asset, dan debt to asset. Penelitian ini juga menggunakan firm size sebagai

variabel kontrol.

Memon, Bhutto, dan Abbas (2012) melakukan penelitian pengaruh struktur

modal terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor tekstil di Pakistan.

Penelitian ini menggunakan return on asset sebagai variabel dependen. Variabel

Jony Hermanto, Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang 
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, 2016 
UIB Repository©2016 



20

Universitas Internasional Batam

independen menggunakan debt to equity, firm size, tangibility asset, firm growth

opportunity, risk, dan tax.

Zeitun dan Tian (2007) melakukan penelitian pengaruh struktur modal

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan di Jordan. Penelitian ini menggunakan

tobin’s q, market book value ratio, payout ratio, market book value to equity,

return on asset, return on equity, dan prof sebagai variabel dependen. Variabel

independen menggunakan debt to asset, debt to equity, long term debt to total

asset, short term debt to total asset, total debt to capital, growth, size, STDVCF,

tax, dan tangibility asset.

Sheikh dan Wang (2012) melakukan penelitian pengaruh struktur modal

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan non-keuangan di Pakistan. Penelitian

ini menggunakan return on asset dan market to book ratio sebagai variabel

dependen. Variabel independen menggunakan debt  to  asset,  long  term  debt  to

total asset, dan short term debt to total asset. Penelitian ini juga menggunakan

size, tangibility asset, dan growth sebagai variabel kontrol.

2.2 Kinerja Keuangan

2.2.1 Gross Profit Margin

Menurut Sawir (2009) gross profit margin adalah sebuah rasio yang

mengukur efisiensi pengendalian harga pokok maupun biaya produksinya dan

mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien. Gross

profit margin juga merupakan persentase laba kotor dibandingkan dengan
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penjualan, semakin besar gross profit margin menunjukkan keadaan operasi

perusahaan semakin baik (Syamsuddin, 2009).

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2012) gross profit margin diukur

dengan pendapatan bersih dikurangi harga pokok penjualan kemudian dibagi

dengan pendapatan bersih. Gross profit margin berfungsi untuk mengevaluasi

tingkat kinerja suatu perusahaan dari kegiatan produksi. Semakin tinggi gross

profit margin perusahaan menunjukkan tingkat kinerja dari kegiatan produksi

yang baik.

2.2.2 Net Profit Margin

Menurut Riyanto (1999) net profit margin adalah sebuah rasio yang

mengukur tingkat kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari laba bersih

dibagi dengan pendapatan bersih. Net profit margin juga merupakan rasio yang

mencerminkan strategi penetapan harga penjualan yang diterapkan perusahaan

dan kemampuan untuk mengendalikan biaya usaha (Bastian & Suhardjono, 2006).

2.2.3 Return On Asset

Menurut Kasmir (2008) return on asset adalah rasio yang menunjukkan

hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Return on asset juga

berguna sebagai analisis sebagai berikut (Munawir, 2007):

1. Sebagai pengukuran efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi

produksi, dan efisiensi bagian penjualan.

2. Sebagai pengukuran profitabilitas suatu perusahaan.
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3. Sebagai keperluan kontrol kinerja perusahaan.

4. Sebagai keperluan perencanaan yang dapat digunakan untuk pengambilan

keputusan dimasa yang akan datang.

Menurut Munawir (2007) besarnya faktor return on asset dipengaruhi oleh

dua faktor, yaitu:

1. Tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk kegiatan operasi.

2. Profit margin yang mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh

perusahaan dengan penjualan bersih.

2.2.4 Return On Equity

Menurut Kasmir (2008) return on equity adalah rasio untuk mengukur laba

bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Return on equity juga merupakan

suatu pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para pemegang saham atas

modal yang telah diinvestasikan dalam perusahaan (Syamsuddin, 2009).

Menurut Keown, et al. (2001) cara meningkatkan return on equity dapat

diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan penjualan tanpa meningkatkan beban dan biaya secara

proposional.

2. Mengurangi beban pokok penjualan atau beban usaha.

3. Meningkatkan penjualan secara relatif atas dasar aktiva, baik dengan

meningkatkan penjualan atau mengurangi jumlah investasi pada aktiva

perusahaan.

4. Meningkatkan penggunaan hutang secara relatif terhadap ekuitas.
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2.2.5 Return On Capital

Menurut Singh dan Yadav (2013) return on capital merupakan alat ukur

yang mengukur efisiensi dan profitabilitas investasi modal dalam suatu

perusahaan. Return on capital juga menunjukkan apakah perusahaan tersebut bisa

mengelola penggunaan aset modal dengan baik dalam memperoleh laba yang

cukup. Penawaran return on capital yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan

memiliki sesuatu yang istimewa dalam menawarkan produk atau layanan.

2.3 Hubungan Spesifikasi Struktur Modal dan Kinerja Keuangan

2.3.1 Debt-equity to financial performance

Menurut Nirajini dan Priya (2013) sumber dana suatu perusahaan berupa

hutang dan modal. Sumber dana dari hutang atau modal memiliki resiko dan

keuntungan masing-masing. Semakin tinggi sumber dana dari hutang akan

menimbulkan dampak salah satunya biaya bunga yang tinggi atau sumber dana

dari modal menimbulkan dampak salah satunya deviden, sumber dana tersebut

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut telah dilakukan penelitian

hubungan struktur modal dengan kinerja keuangan pada perusahaan dagang yang

ada di Sri Lanka selama 5 (lima) tahun. Hasil penelitian tersebut dengan analisis

korelasi memberikan hubungan signifikan positif (0.05) pada kinerja keuangan.

Pratheepkanth (2011) melakukan penelitian pengaruh dan hubungan struktur

modal terhadap kinerja keuangan pada perusahaan bisnis di Sri Lanka. Hasil

penelitian tersebut adalah hubungan positif lemah (0,36) pada gross profit,

hubungan negatif (-0,11) pada net profit , (-0,104) pada return on capital, dan (-
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0,196) pada return on asset. Hasil tersebut memberikan informasi bahwa

perusahaan bisnis di Sri Lanka lebih banyak menggunakan sumber modal dari

hutang daripada modal, sehingga membayar biaya bunga yang tinggi.

San dan Heng (2011) melakukan penelitian hubungan struktur modal dan

kinerja keuangan pada perusahaan konstruksi di Malaysia. Hasil penelitian

tersebut adalah hubungan negatif pada variabel dependen earning per share. Hasil

tersebut memberikan informasi bahwa semakin tinggi penggunaan hutang

semakin rendah laba yang diterima.

Mujahid dan Akhtar (2014) melakukan penelitian pengaruh struktur modal

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang ada di Pakistan. Hasil penelitian

tersebut adalah signifikan positif. Hasil tersebut memberikan informasi bahwa

semakin tinggi debt to equity semakin tinggi juga kinerja keuangan.

Kumar dan Himani (2014) melakukan penelitian pengaruh struktur modal

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan konstruksi di India dan terdaftar pada

Bombay Stock Exchange. Hasil penelitian tersebut adalah korelasi positif (0,032)

pada return on asset, (0,044) pada return on capital, korelasi negatif (-0,105) pada

gross profit margin, (-0,172) pada net profit margin, dan (-0,325) pada return on

equity.

Indhumathi dan Palanivelu (2013) melakukan penelitian pengaruh struktur

modal terhadap kinerja keuangan pada perusahaan tekstil di India. Hasil penelitian

tersebut adalah korelasi positif pada operating profit margin dan earning per

share, akan tetapi korelasi negatif pada net profit margin, return on investment,

return on asset, dan return on equity.
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Salteh, Ghanavati, Khanqah, dan Khosroshahi (2012) melakukan penelitian

pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang

terdaftar di Tehran Stock Exchange. Hasil penelitian tersebut adalah signifikan

terhadap variabel dependen return on asset. Hasil penelitian tersebut memberikan

informasi bahwa penggunaan hutang yang lebih tinggi dibandingkan dengan

modal memberikan dampak terhadap tingkat pengembalian aktiva.

Goyal (2013) melakukan penelitian pengaruh struktur modal terhadap

kinerja keuangan pada bank di India yang terdaftar dalam National Stock

Exchange. Hasil penelitian tersebut adalah hubungan negatif terhadap variabel

dependen return on asset, return on equity, dan earning per share. Hasil tersebut

memberikan informasi bahwa semakin tinggi debt to equity memberikan dampak

semakin rendah kinerja keuangan.

Kajananthan dan Nimalthasan (2013) melakukan penelitian pengaruh

struktur modal terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Sri Lanka. Hasil korelasi penelitian tersebut adalah tidak signifikan

terhadap kinerja keuangan.

Singh (2013) melakukan penelitian hubungan antara struktur modal dan

kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur di India. Hasil penelitian tersebut

adalah signifikan negatif terhadap kinerja keuangan.

Velnampy dan Niresh (2012) melakukan penelitian hubungan antara

struktur  modal  dan  profitabilitas  pada  sepuluh  bank  yang  terdaftar  di  Sri  Lanka.

Hasil penelitian tersebut signifikan negatif terhadap kinerja keuangan.
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Ferati dan Ejupi (2012) melakukan penelitian pengaruh struktur modal

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan di Macedonian. Hasil penelitian

tersebut adalah signifikan negatif terhadap kinerja keuangan.

Ebrati, Emadi, Balasang, dan Safari (2013) melakukan penelitian pengaruh

struktur modal terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang terdaftar di

Tehran Stock Exchange. Hasil penelitian tersebut signifikan positif terhadap

variabel dependen return on equity, market book value ratio, tobin’s q dan

signifikan negatif pada variabel dependen return on asset dan earning per share.

Signifikan positif memberikan dampak semakin tinggi penggunaan dana atas

hutang semakin tinggi kinerja keuangan, sedangkan signifikan negatif

memberikan dampak semakin tinggi hutang semakin rendah kinerja keuangan.

2.3.2 Debt-asset ratio to financial performance

Menurut Nirajini dan Priya (2013) sumber dana dari hutang memberikan

dampak terhadap kinerja keuangan salah satunya adalah biaya bunga. Debt asset

ratio adalah rasio yang memberikan analisis seberapa banyak aset yang dimiliki

dari hutang atau dapat dianalisis seberapa mampu aset dalam melunasi hutang.

Hal tersebut telah dilakukan penelitian hubungan struktur modal dengan kinerja

keuangan pada perusahaan perdagangan yang ada di Sri Lanka selama 5 (lima)

tahun. Hasil penelitian tersebut dengan analisis korelasi memberikan hubungan

signifikan (0.05) pada kinerja keuangan.
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San dan Heng (2011) melakukan penelitian hubungan struktur modal dan

kinerja keuangan pada perusahaan konstruksi di Malaysia. Hasil penelitian

tersebut tidak memberikan hubungan yang signifikan.

Chinaemerem dan Anthony (2012) melakukan penelitian pengaruh struktur

modal terhadap kinerja keuangan dengan sampel 30 (tiga puluh) perusahaan non-

financial yang terdaftar di Niegerian Stock Exchange. Hasil penelitian tersebut

signifikan negatif terhadap kinerja keuangan. Hasil tersebut memberikan

informasi bahwa semakin tinggi hutang semakin rendah kinerja keuangan

perusahaan.

Kumar dan Himani (2014) melakukan penelitian pengaruh struktur modal

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan konstruksi di India dan terdaftar pada

Bombay Stock Exchange. Hasil penelitian adalah korelasi positif terhadap kinerja

keuangan.

Umar, Tanveer, Aslam, dan Sajid (2012) melakukan penelitian hubungan

antara struktur modal dan kinerja keuangan pada tahun 2006 sampai dengan tahun

2009 pada perusahaan yang terdaftar di Karachi Stock Exchange. Hasil penelitian

tersebut tidak signifikan pada return on equity dan signifikan negatif terhadap

earning before interest and tax, return on asset, earning per share, dan net profit

margin.

Quang dan Xin (2014) melakukan penelitian struktur kepemikan dan

struktur modal terhadap kinerja keuangan pada perusahaan Vietnam. Hasil

penelitian tersebut adalah signifikan negatif terhadap kinerja keuangan.
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Hasan,  Ahsan,  Rahaman,  dan  Alam  (2014)  melakukan  penelitian  dampak

struktur modal terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang ada di

Bangladesh. Hasil penelitian tersebut adalah signifikan negatif terhadap return on

asset.

Kajananthan dan Nimalthasan (2013) melakukan penelitian pengaruh

struktur modal terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Sri Lanka. Hasil penelitian tersebut adalah signifikan negatif pada

variabel dependen gross profit margin dan return on equity.

Singh (2013) melakukan penelitian hubungan antara struktur modal dan

kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur di India. Hasil penelitian tersebut

adalah signifikan negatif terhadap variabel dependen kinerja keuangan.

Shubita dan Alsawalhah (2012) melakukan penelitian hubungan antara

struktur modal dan profitabilitas pada industri yang terdaftar di Amman Stock

Exchange. Hasil penelitian tersebut adalah signifikan negatif terhadap kinerja

keuangan. Hasil tersebut memberikan informasi kepada industri di Amman Stock

Exchange untuk dapat mengurangi penggunaan hutang agar profitabilitas dapat

ditingkatkan.

Yegon, Cheruiyot, Sang, dan Cheruiyot (2014) melakukan penelitian

pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan pada sektor bank yang ada di

Kenya. Hasil penelitian tersebut adalah signifikan negatif terhadap kinerja

keuangan.
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2.3.3 Long-term debt ratio to financial performance

Nirajini dan Priya (2013) sumber dana dari hutang jangka panjang akan

memberikan dampak salah satunya biaya bunga yang tinggi serta jangka waktu

yang lama. Semakin tinggi dan jangka waktu yang lama memberikan pengaruh

terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut telah dilakukan penelitian hubungan

struktur modal dengan kinerja keuangan pada perusahaan perdagangan yang ada

di Sri Lanka selama 5 (lima) tahun. Hasil penelitian tersebut dengan analisis

korelasi memberikan hubungan signifikan 0.1 pada kinerja keuangan khususnya

Return On Equity.

 San dan Heng (2011) melakukan penelitian hubungan struktur modal dan

kinerja keuangan pada perusahaan konstruksi di Malaysia. Hasil penelitian

tersebut tidak memberikan hubungan yang signifikan pada perusahaan besar.

Goyal (2013) melakukan penelitian pengaruh struktur modal terhadap

kinerja keuangan pada bank public di India yang terdaftar National Stock

Exchange. Hasil penelitian tersebut adalah sangat signifikan positif pada semua

variabel dependen.

Addae, Nyarko-Baasi, dan Hughes (2013) melakukan penelitian pengaruh

struktur modal terhadap profitabilitas pada perusahaan yang ada di Ghana. Hasil

penelitian tersebut signifikan negatif pada profitabilitas.
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis

2.4.1 Model Penelitian

Model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan

pada Gambar 2.4. Variabel dependen yang diteliti adalah rasio kinerja keuangan

berupa gross profit margin, net profit margin, return on asset, return on equity,

dan return on capital. Variabel independen berupa debt equity, debt asset ratio,

dan long term debt ratio. Varibel dependen dan independen yang diteliti adalah

replikasi penelitian dari (Nirajini & Priya, 2013), penambahan variabel kontrol

berupa tangible asset, firm size, dan firm growth adalah penelitian dari (Soumadi

& Hayajneh, 2012).

Gambar 2.4

2.4.2 Perumusan Hipotesis
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2.4.2 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan uraian dan kerangka model diatas maka dapat dirumuskan

hipotesis untuk penelitian sebagai berikut:

H1 : Terdapat hubungan signifikan negatif antara Debt equity ratio dengan
variable dependen kinerja keuangan.

H1.1 : Terdapat hubungan signifikan negatif antara Debt equity ratio dengan
gross profit margin.

H1.2 : Terdapat hubungan signifikan negatif antara Debt equity ratio dengan net
profit margin.

H1.3 : Terdapat hubungan signifikan negatif antara Debt equity ratio dengan
return on asset.

H1.4 : Terdapat hubungan signifikan negatif antara Debt equity ratio dengan
return on equity.

H1.5 : Terdapat hubungan signifikan negatif antara Debt equity ratio dengan
return on capital.

H2 : Terdapat hubungan signifikan negatif antara Debt asset ratio dengan
variable dependen kinerja keuangan.

H2.1 : Terdapat hubungan signifikan negatif antara Debt asset ratio dengan
gross profit margin.

H2.2 : Terdapat hubungan signifikan negatif antara Debt asset ratio dengan net
profir margin.

H2.3 : Terdapat hubungan signifikan negatif antara Debt asset ratio dengan
return on asset.

H2.4 : Terdapat hubungan signifikan negatif antara Debt asset ratio dengan
return on equity.

H2.5 : Terdapat hubungan signifikan negatif antara Debt asset ratio dengan
return on capital.

H3 : Terdapat hubungan signifikan negatif antara Long term debt ratio dengan
variable dependen kinerja keuangan.

H3.1 : Terdapat hubungan signifikan negatif antara Long term debt ratio dengan
gross profit margin.

H3.2 : Terdapat hubungan signifikan negatif antara Long term debt ratio dengan
net profit margin.

H3.3 : Terdapat hubungan signifikan negatif antara Long term debt ratio dengan
return on asset.

H3.4 : Terdapat hubungan signifikan negatif antara Long term debt ratio dengan
return on equity.

H3.5 : Terdapat hubungan signifikan negatif antara Long term debt ratio dengan
return on capital.

H4 : Struktur modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
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