
BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
2.1  Leverage 

 Leverage merupakan ukuran dari seberapa banyak perusahaan 

menggunakan ekuitas dan utang untuk membiayai aset. Perusahaan menggunakan 

leverage untuk memperbesar laba pemegang saham dibawah kondisi ekonomi 

yang menguntungkan (Enekwe, Agu, & Nnagbogu, 2014).  

 Leverage berfungsi untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 

perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya dari jangka pendek hingga 

jangka panjang (Kartikasari & Merianti, 2016). Rasio utang yang tinggi memiliki 

arti bahwa leverage keuangan juga tinggi. Ketika rasio utang tinggi, tingkat 

ketidakpastian mendapatkan pengembalian keuntungan yang diharapkan 

pemegang saham semakin tinggi (Hanafi & Halim, 2007). Ketika digunakan 

secara sengaja, finansial leverage meningkat pengembalian keuntungan bagi 

pemegang saham.  

 Perusahaan lebih memilih menggunakan utang dari pada menerbitkan 

saham, karena kesulitan dalam pengeluaran keuangan (Damouri, Khanagha, & 

Kaffash, 2013).  Leverage mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan biaya 

untuk membayar beban tetap ketika dana atau aset digunakan. Leverage 

digunakan untuk meningkatkan pengembalian kepada para pemegang saham biasa 

(Lestari & Nuzula, 2017). 

 Leverage adalah tingkat pengembalian dan peningkatan risiko melalui 

pembiayaan tetap (utang). Kemampuan perusahaan mendapatkan laba  
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berpengaruh terhadap utang jangka panjang. Perusahaan yang memiliki 

profitabilitas rendah, menggunakan utang jangka panjang lebih tinggi (Gitman & 

Zutter, 2012). 

 Leverage merupakan pemakaian aset tetap atau dana dimana perusahaan 

harus menanggung biaya tetap dan memberikan penghasilan yang lebih tinggi 

bagi pemilik perusahaan (Nopitasari, Tiorida, & Sarah, 2017). Leverage mengacu 

pada sejauh mana perusahaan memanfaatkan uang dan pinjaman untuk 

meningkatkan profitabilitas (Onyenwe & Glory, 2017). Perusahaan dengan rasio 

leverage yang rendah akan meminimalkan risiko kebangkrutan. Ketika kondisi 

ekonomi perusahaan menurun, perusahaan dapat memperoleh laba yang rendah 

tetapi ketika kondisi ekonomi meningkat. 

  

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenai faktor-faktor penentu struktur modal dengan 

menganalisis masalah keamanan yang dilakukan oleh perusahaan Inggris dan 

Italia antara tahun 1992 dan 1996. Variabel yang digunakan adalah resiko 

operasional, ukuran perusahaan, komposisi aset, likuiditas, profitabilitas, payout 

ratio, jumlah direksi, dan p/e ratio (Panno, 2003). 

 Penelitian mengenai  struktur perusahaan yang beroperasi di kawasan Asia 

Pasifik pada lingkungan hukum, keuangan dan kelembagaan yang berbeda yaitu 

Thailand, Malaysia, Singapura dan Australia. Variabel yang digunakan adalah 

aset berwujud, profitabilitas, pertumbuhan, ukuran perusahaan, non-debt tax 

shields, likuiditas, earnings volatility dan kinerja harga saham, sedangkan variabel 
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dependen yang digunakan adalah leverage (Deesomsak, Paudyal, & Pescetto, 

2004). Penelitian mengenai  analisis efek penentu struktur modal dengan 

menggunakan 104 perusahaan pada Swiss Stock Exchange untuk periode 1991-

2000. Pertumbuhan, ukuran perusahaan, profitabilitas, aset berwujud, dan 

financial distress cost merupakan variabel independen (Gaud, Jani, Hoesli, & 

Bender, 2005). 

 Pegujian tradeoff statis terhadap model pecking order dari struktur modal 

pada perusahaan Jepang dengan menggunakan sampel sebanyak 1.325 pada 

perusahaan non-keuangan antara tahun 2002 dan 2006. Variabel profitabilitas, 

aset berwujud, ukuran perusahaan, non-debt tax shields dan pertumbuhan 

digunakan sebagai variabel independen (Zhang & Kanazaki, 2007). 

 Penelitian mengenai perbandingan faktor penentu struktur modal. Variabel 

profitabilitas, ukuran perusahaan, non-debt tax shields, pertumbuhan, dan risiko 

bisnis digunakan sebagai variabel independen (Kim & Berger, 2008). 

 Penelitian mengenai pentingnya faktor spesifik perusahaan dan spesifik 

negara pada struktur modal. Aset  berwujud, resiko, ukuran perusahaan, pajak, 

pertumbuhan, profitabilitas dan likuiditas digunakan sebagai variabel independen 

(Jong, Kabir, & Thu, 2008). 

 Penelitian di pasar yang sedang berkembang mengenai hubungan antara 

struktur kepemilikan dan struktur modal. Variabel dividends, profitabilitas, 

struktur aset, risiko bisnis, likuiditas, pertumbuhan dan ukuran perusahaan 

digunakan sebagai variabel independen (Al-najjar & Taylor, 2008).  
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 Penelitian mengenai dinamika struktur modal pada perusahaan India dari 

tahun 1993/1994 sampai 2007/2008. Penelitian ini menggunakan ukuran 

perusahaan, market to book ratio, aset berwujud, research and development 

intensity, inflasi dan industry median sebagai variabel independen (Mukherjee & 

Mahakud, 2010). 

 Penelitian terhadap perusahaan manufaktur yang di daftar di Karachi 

Stock Exchange mengenai faktor-faktor penentu struktur permodalan dengan 

sampel sebesar 160 perusahaan dari tahun 2003-2007. Profitabilitas, earnings 

volatility, ukuran perusahaan, non-debt tax shiels, aset berwujud, pertumbuhan, 

dan likuiditas sebagai variabel independen (Sheikh & Wang, 2011).  

 Penelitian dengan menggunakan sampel sebanyak 178 perusahaan dari 

periode 1998-2008 di Johannesburg Stock Exchange dengan menggunakan 

variabel  aset berwujud, profitabilitas, reputasi, ukuran perusahaan, pertumbuhan, 

pajak dan resiko sebagai variabel independen (Ramjee & Gwatidzo, 2012). 

 Penelitian dengan menggunakan sampel sebanyak 121 perusahaan yang 

meliputi sektor industri dan jasa di Jordanian Stock Exchange untuk periode 2007 

sampai 2010. Ukuran perusahaan, aset berwujud, pertumbuhan, profitabilitas, dan 

likuiditas digunakan sebagai variabel independen (Alkhatib, 2012).  

 Penelitian mengenai hubungan antara perusahaan tertentu yang 

berpengalaman dan tingkat utang di perusahaan Jepang. Variabel aset berwujud, 

profitabilitas, non-debt tax shield, ukuran perusahaan, pertumbuhan pada aset 

tetap dan pertumbuhan pada total aset digunakan sebagai variabel independen 

(Cortez & Susanto, 2012). 
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 Penelitian pada perusahaan di Selandia Baru mengenai faktor penentu 

struktur modal. Variabel aset berwujud, non-debt tax shield, profitabilitas, 

pertumbuhan, ukuran perusahaan, signalling dan kepemilikan manajerial 

digunakan sebagai variabel independen (Fauzi, Basyith, & Idris, 2013). 

 Penelitian pada perusahaan Malaysia dengan menggunakan sampel 790 

perusahaan dari tahun 2000 sampai 2009. Dalam penelitian ini, variabel non-debt 

tax shield, stock market development, aset berwujud, profitabilitas, risiko bisnis, 

ukuran perusahaan, growth opportunities, likuiditas, kinerja harga saham , bond 

market development, economic growth, interest rates, dan country governance 

digunakan sebagai variabel independen (Haron, Ibrahim, Nor, & Ibrahim, 2013). 

 Penelitian pada perusahaan manufaktur internasional yang daftar di Bursa 

Malaysia mengenai faktor penentu struktur modal. Variabel internationalization, 

ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan aset berwujud 

digunakan sebagai variabel independen (Albaity, 2013). 

 Penelitian mengenai faktor penentu struktur modal dengan data sebanyak 

1.230 pada perusahaan di Tehran Stock Exchange dari tahun 2001 – 2010. 

Variabel ukuran perusahaan, aset berwujud, profitabilitas, pertumbuhan dan faktor 

resiko digunakan sebagai variabel independen (Ahmadimousaabad, Anuar, 

Sofian, & Jahanzeb, 2013). 

 Penelitian mengenai faktor penentu struktur modal perusahaan dan 

menguji dampak krisis keuangan tahun 2007-2008 dengan menggunakan sampel 

sebanyak 202 perusahaan di Afrika Selatan. Profitabilitas, earnings volatility, 
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likuiditas, aset berwujud, ukuran perusahan dan non-debt tax shield digunakan 

sebagai variabel independen (Danso & Adomako, 2014). 

 Penelitian pada perusahaan properti di China dari tahun 2006 sampai 

2010. Variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, bunga utang, pertumbuhan, aset 

berwujud, likuiditas dan state-owned shares digunakan sebagai variabel 

independen (Liang, Li, Liu, & Song, 2014). 

 Penelitian mengenai dampak kekayaan dan korporasi pajak pada 

perusahaan struktur modal dengan menggunakan 422 perusahaan dari tahun 1996 

sampai tahun 2000 yang terdaftar di Kuala Lumpur Stock Exchange. Variabel 

corporate tax, ukuran perusahaan, umur perusahaan, volatility, kebangkrutan, 

profitabilitas, aset berwujud, pertumbuhan dan industry classification digunakan 

sebagai variabel independen (Sanusi, 2014). 

 Penelitian mengenai faktor-faktor penentu struktur permodalan di Turki 

pada 79 perusahaan manufaktur Istanbul Stock Exchange dari tahun 1993 sampai 

2010. Variabel pertumbuhan, ukuran perusahaan, profitabilitas, aset berwujud dan 

non-debt tax shield digunakan sebagai variabel independen (Acaravci, 2015). 

 Penelitian dilakukan di perusahaan Indonesia mengenai faktor-faktor 

penentu struktur modal. Variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, aset berwujud 

dan peluang pertumbuhan digunakan sebagai variabel independen (Tandya, 2015). 

 Penelitian mengenai adanya struktur modal sasaran dan perkiraan 

kecepatan penyesuaian terhadap target struktur modal pada perusahaan non 

keuangan di Pakistan. Variabel pertumbuhan, ukuran perusahaan, aset berwujud, 

profitabilitas, earnings volatility, kas, persentase pajak, non-debt tax shield, 
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tingkat pertumbuhan PDB, persentase bunga dan inflasi digunakan sebagai 

variabel independen (Memon, Rus, & Ghazali, 2015). 

 Penelitian pada perusahaan real estat di Eropa mengenai krisis keuangan 

yang telah mempengaruhi struktur modal. Variabel ukuran perusahaan, 

profitabilitas, pertumbuhan, biaya utang dan risiko dijadikan sebagai variabel 

independen (Morri & Artegiani, 2015). 

 Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi pemilihan struktur modal 

yang digunakan Bank Umum Konvensional dan Komersial Islam di Pakistan 

dengan menggunakan data laporan tahunan komersial bank di Karachi Stock 

Exchange selama periode 2004-2014. Profitabilitas, aset berwujud, ukuran 

perusahaan, pertumbuhan dan earnings volatility digunakan sebagai variabel 

independen (Sheikh & Qureshi, 2017). 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Non-Debt Tax Shield terhadap Leverage 

 Manfaat utama model berbasis pajak dalam pembiayaan utang adalah 

pengurangan pajak perusahaan (DeAngelo & Masulis, 1980). Perusahaan 

menggunakan item non-bunga lainnya seperti depresiasi, kredit pajak, dan dana 

pensiun untuk mengurangi pajak. Perusahaan dengan non-debt tax shield yang 

tinggi maka utang yang digunakan lebih sedikit.  

 Variabel non-debt tax shields dan leverage berpengaruh signifikan negatif 

(Deesomsak et al., 2004; Mukherjee & Mahakud, 2010; Cortez & Susanto, 2012; 

Memon et al., 2015). Variabel non-debt tax shields tidak memiliki pengaruh 
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signifikan terhadap leverage (Bradley, Jarrell, & Kim, 2009; Fauzi et al., 2013; 

Acaravci, 2015). Variabel non-debt tax shields berpengaruh signifikan positif 

terhadap leverage (Zhang & Kanazaki, 2007) sedangkan variabel non-debt tax 

shields terhadap leverage tidak  menemukan adanya hasil penelitian (Sheikh & 

Wang, 2011).  

2.3.2  Pengaruh Profitabilitas terhadap Leverage 

 Profitabilitas adalah memaksimalkan kekayaan pemilik (Malik, 2011). 

Profitabilitas merupakan penentu kinerja yang sangat penting. Bisnis yang sangat 

menguntungkan memiliki kemampuan untuk memberi imbalan kepada 

pemiliknya dengan pengembalian yang besar atas investasi. Oleh karena itu, 

tujuan dari entitas bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan dan memastikan 

keberlangsungan bisnis. 

 Profitabilitas dan leverage berpengaruh signifikan positif (Panno, 2003;  

Liang et al., 2014). Profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh signifikan 

(Alkhatib, 2012; Fauzi et al., 2013) sedangkan profitabilitas dan leverage  

berpengaruh signifikan negatif (Deesomsak et al., 2004; Gaud et al., 2005;  

Drobetz, Pensa, & Wanzenried, 2006; Zhang & Kanazaki, 2007; Al-najjar & 

Taylor, 2008; Kim & Berger, 2008; Jong et al., 2008; Mukherjee & Mahakud, 

2010; Sheikh & Wang, 2011; Ramjee & Gwatidzo, 2012; Cortez & Susanto, 

2012; Albaity, 2013; Ahmadimousaabad et al., 2013; Danso & Adomako, 2014;  

Sanusi, 2014; Acaravci, 2015; Tandya, 2015; Memon et al., 2015; Morri & 

Artegiani, 2015; Sheikh & Qureshi, 2017). 
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2.3.3  Pengaruh Risiko Bisnis terhadap Leverage 

 Risiko bisnis merupakan unsur yang dapat memberikan efek pada struktur 

modal perushaaan. Investor institusional cenderung berinvestasi pada perusahaan 

yang memiliki risiko bisnis rendah karena perusahaan dengan volatilitas tinggi 

dalam pengembalian, cenderung memiliki profitabilitas tinggi yang gagal bayar 

dan bangkrut. 

 Risiko bisnis dan leverage tidak terdapat hubungan signfikan (Kim & 

Berger, 2008; Morri & Artegiani, 2015) sedangkan risiko bisnis dan leverage 

berpengaruh signifikan negatif karena investor institusional cenderung melakukan 

investasi pada perusahaan dengan bisnis risiko rendah. Perusahaan dengan 

volatilitas tinggi dalam pengembalian cenderung memiliki probabilitas tinggi 

untuk gagal bayar dan bangkrut (Panno, 2003; Jong et al., 2008; Al-najjar & 

Taylor, 2008). Risiko bisnis berpengaruh signifikan positif terhadap leverage 

(Ramjee & Gwatidzo, 2012; Ahmadimousaabad et al., 2013).  

2.3.4  Pengaruh Aset Berwujud terhadap Leverage 

 Perusahaan dengan aset berwujud harus mengambil lebih banyak utang. 

Hal ini disebabkan oleh perilaku manajer yang menolak untuk melikuidasi 

perusahaan ketika nilai likuidasi lebih tinggi dari nilai perusahaan sebagai 

kelangsungan usaha. Dengan meningkatkan leverage, kemungkinan gagal bayar 

yang menguntungkan para pemegang saham (Harris & Raviv, 1990).  

 Aset tetap atau agunan yang lebih besar, akan mengurangi biaya agensi 

utang. Biaya utang lebih murah akan membangkitkan perusahaan memanfaatkan 

lebih banyak utang dan melestarikan ekuitas (Cortez & Susanto, 2012). Aset 
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berwujud berpengaruh signifikan positif terhadap leverage (Deesomsak et al., 

2004; Gaud et al., 2005; Drobetz et al., 2006; Zhang & Kanazaki, 2007; Al-najjar 

& Taylor, 2008; Jong et al., 2008; Ramjee & Gwatidzo, 2012; Alkhatib, 2012;  

Cortez & Susanto, 2012; Fauzi et al., 2013; Albaity, 2013; Danso & Adomako, 

2014; Liang et al., 2014; Sanusi, 2014; Memon et al., 2015). Hubungan antara 

leverage dan aset berwujud tidak berpengaruh signifikan (Tandya, 2015) 

sedangkan hubungan aset berwujud berpengaruh signifikan negatif terhadap 

leverage (Mukherjee & Mahakud, 2010; Sheikh & Wang, 2011; Acaravci, 2015; 

Sheikh & Qureshi, 2017). Semakin besar proporsi aset berwujud, pemberi 

pinjaman bersedia memberi pinjaman. 

2.3.5  Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Leverage 

 Perusahaan besar memiliki peluang kebangkrutan lebih rendah (Rajan & 

Zingales, 1995). Perusahaan akan meminjam lebih banyak uang dan kreditur juga 

bersedia meminjamkan uang. Pada perusahaan kecil, manajer perusahaan 

cenderung menjadi pemegang saham besar dan mampu beralih dari satu proyek 

investasi ke proyek lainnya (Grinblatt & Titman, 1989). 

 Ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh signifikan positif (Panno, 

2003; Deesomsak et al., 2004; Gaud et al., 2005; Zhang & Kanazaki, 2007; Al-

najjar & Taylor, 2008; Jong et al., 2008; Mukherjee & Mahakud, 2010; Sheikh & 

Wang, 2011; Ramjee & Gwatidzo, 2012; Albaity, 2013; Ahmadimousaabad et al., 

2013; Danso & Adomako, 2014; Liang et al., 2014; Sanusi, 2014; Memon et al., 

2015; Sheikh & Qureshi, 2017) sedangkan hubungan antara ukuran perusahaan 

dan leverage tidak signifikan (Kim & Berger, 2008; Alkhatib, 2012; Cortez & 
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Susanto, 2012; Memon et al., 2015). Hubungan antara ukuran perusahaan dan 

leverage berpengaruh signifikan negatif (Fauzi et al., 2013; Acaravci, 2015; 

Tandya, 2015). 

2.3.6  Pengaruh Pertumbuhan terhadap Leverage 

 Pertumbuhan dapat dianggap sebagai jenis aset tidak berwujud, alasannya 

karena pertumbuhan tidak digunakan sebagai jaminan (Skoogh & Sward, 2015). 

Pertumbuhan berpengaruh signifikan negatif terhadap leverage (Deesomsak et al., 

2004; Gaud et al., 2005; Zhang & Kanazaki, 2007; Albaity, 2013; 

Ahmadimousaabad et al., 2013; Tandya, 2015; Morri & Artegiani, 2015; Sheikh 

& Qureshi, 2017) sedangkan pertumbuhan dan leverage berpengaruh signifikan 

positif (Drobetz et al., 2006; Jong et al., 2008; Al-najjar & Taylor, 2008; Ramjee 

& Gwatidzo, 2012; Alkhatib, 2012; Fauzi et al., 2013; Acaravci, 2015). 

Pertumbuhan dan leverage tidak memiliki hubungan signifikan (Kim & Berger, 

2008; Sheikh & Wang, 2011; Liang et al., 2014; Sanusi, 2014; Memon et al., 

2015). 

2.3.7   Pengaruh Likuiditas terhadap Leverage 

 Likuiditas sebagian besar berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan 

apakah dapat melunasi atau membayar kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan 

dikatakan mendukung rasio utang yang relatif tinggi ketika likuidasi perusahaan 

tinggi (Panno, 2003). Likuidias dan leverage berpengaruh signifikan positif 

(Panno, 2003; Jong et al., 2008; Al-najjar & Taylor, 2008; Alkhatib, 2012). 

Investor institusional akan mempertimbangkan rasio likuiditas aset yang tinggi, 

sehingga perusahaan dapat dengan mudah membayar kewajibannya dan risiko 
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kegagalan lebih rendah. Likuiditas dan leverage berpengaruh signifikan negatif 

karena manajer dapat memanipulasi aset likuid untuk kepentingan pemegang 

saham terhadap kepentingan pemegang utang (Deesomsak et al., 2004; Sheikh & 

Wang, 2011; Liang et al., 2014; Danso & Adomako, 2014). 

2.3.8  Pengaruh Kinerja Harga Saham terhadap Leverage 

 Ketika perusahaan mencatat kinerja harga saham yang kuat dengan nilai 

pasar saat ini relatif tinggi dari pada nilai pasar masa lalu maka perusahaan 

cenderung lebih ingin mengeluarkan ekuitas, sedangkan ketika nilai pasar saat ini 

relatif rendah, di sisi lain, perusahaan akan membeli kembali ekuitas (Haron, 

2016). Kinerja harga saham berpengaruh signifikan negatif terhadap leverage 

(Deesomsak et al., 2004). Perusahaan cenderung menggunakan aset likuidnya 

untuk membiayai investasi mereka dalam preferensi untuk meningkatkan utang 

luar negeri, dan mereka cenderung memilih ekuitas dari pada utang ketika harga 

saham meningkat. 
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2.4 Model Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Model Penelitian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Leverage pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Sumber: Penulis, (2019) 

 Model penelitian ini mendeskripsikan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi leverage pada perushaaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Dalam penelitian ini, leverage merupakan variabel dependen sedangkan non-debt 

tax shields, aset berwujud, profitabilitas, risiko bisnis, ukuran perusahaan, 

pertumbuhan, likuiditas dan kinerja harga saham merupakan variabel independen. 

 

2.5 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan model penelitian dan permasalahan diatas, maka hipotesis penelitian 

di ajukan sebagai berikut: 

H1: Non-debt tax shield  berpengaruh signifikan negatif terhadap leverage. 

H2: Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap leverage. 

Leverage 

Kinerja Harga Saham 

Profitabilitas 
 

Aset Berwujud 

Risiko Bisnis 

Ukuran Perusahaan 

Pertumbuhan 

Likuiditas 

Non-Debt Tax Shield 
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H3: Risiko bisnis berpengaruh signifikan negatif terhadap leverage. 

H4: Aset berwujud berpengaruh signifikan positif terhadap leverage. 

H5: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap leverage. 

H6: Pertumbuhan berpegaruh signifikan negatif terhadap leverage. 

H7: Likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap leverage. 

H8: Kinerja harga saham berpengaruh signifikan negatif terhadap 
 leverage. 
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