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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

2.1  Struktur Modal    

Menurut Pajuha & Sahi (2012) struktur modal adalah campuran sumber 

dana dari perusahaan menggunakan utang, saham preferen, mempertahankan laba, 

dan saham biasa. Jumlah utang yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk 

membiayai aset disebut leverage. 

Setiap organisasi bisnis membutuhkan keputusan yang penting mengenai 

struktur modal. Nadeem dan Wang (2011) perusahaan membutuhkan manajemen 

membuat keputusan struktur modal dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan.  

Nilai perusahaan yang maksimal tidak mudah dilakukan karena melibatkan 

pemilihan efek utang dan ekuitas dalam proporsi yang seimbang. Keputusan yang 

salah menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan bangkrut 

(Alipour, 2015).   

 Seluruh biaya modal hingga nilai pasar perusahaan diperlukan adanya 

keputusan struktur modal yang tepat. Keputusan tersebut penting diambil oleh 

manajer keuangan perusahaan karena perlu memutuskan kapan perusahaan akan 

mulai beroperasi dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai proyek baru 

perusahaan. Keuntungan dan kerugian dari berbagai sumber keuangan jangka 

panjang perlu dibandingkan oleh manajer keuangan untuk mencapai campuran 

modal yang optimal dan meminimalkan biaya keseluruhan modal (Chandra & 

Sharma, 2015).  
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Leverage dapat didefinisikan dengan cara yang berbeda. Leverage 

mencerminkan metode pembiayaan perusahaan. Ini mengukur jumlah relatif dari 

pengeluaran leverage oleh perusahaan untuk membiayai operasinya. Leverage 

membantu investor untuk mengidentifikasi risiko perusahaan secara tidak 

langsung. Tingkat leverage yang lebih tinggi dianggap berisiko tinggi. Perusahaan 

mengandalkan leverage yang tinggi untuk pengembangan di masa depan dan 

Rajan & Zingales (1995) menunjukkan bahwa pilihan leverage bergantung pada 

tujuan analisis.  

 Modigliani dan Miller (1958) menjadi peneliti pertama yang 

mengembangkan teori struktur modal. Struktur modal terdapat dua teori utama 

yaitu teori trade-off dan teori pecking order. Penentuan keputusan struktur modal 

dapat dianggap relevan dengan beberapa teori yaitu:  

1. Trade-off Theory  

Kraus & Litzenberger (1973) menekankan pada keseimbangan antara 

manfaat penggunaan utang melalui penghematan pajak dan biaya kebangkrutan 

yang ditimbulkan akibat penggunaan utang sebagai upaya untuk memaksimalkan 

nilai perusahaan. Myers (2001) mengungkapkan pajak memainkan peran penting 

dalam menentukan tingkat leverage perusahaan dengan menurunkan kewajiban 

pajak dan meningkatkan arus kas setelah pajak. Kebangkrutan akan dialami 

perusahaan ketika perusahaan meningkatkan utang yang berlebihan untuk 

membiayai operasionalnya dan gagal dalam membayar utang tersebut.  

Teori trade-off membuktikan ada hubungan positif antara nilai 

perusahaan dan tingkat pajak yang realistis (Warner, 1977). Teori ini menjelaskan 

Wydia Octoviani, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal di Indonesia 
UIB Repository ©2019



11 

 

 

    Universitas Internasional Batam 

struktur modal optimal organisasi sebagai campuran pembiayaan yang 

menghubungkan biaya margin dan manfaat dari pembiayaan utang. Wajar untuk 

menyatakan bahwa teori trade-off dapat ditahan jika ada hubungan positif antara 

profitabilitas dari satu sisi dan leverage keuangan di sisi lain. 

2.  Pecking Order Theory  

Keuangan perusahaan pada teori pecking order berasal dari tiga sumber 

yaitu: internal (laba ditahan), utang atau ekuitas. Menurut teori ini, manajer 

perusahaan lebih suka menggunakan laba ditahan sebagai sumber utama dana 

daripada utang dan kesepakatan yang lebih baik daripada pembiayaan ekuitas 

yaitu utang (Myers & Majluf, 1984). 

Teori pecking order mengasumsikan bahwa organisasi berfokus pada 

ekuitas internal untuk mendanai investasi baru dan membayar dividen sehingga 

jika memungkinkan laba ditahan yang akan digunakan organisasi untuk 

membiayai proyeknya (Myers, 1984). Organisasi akan membiayai proyeknya 

menggunakan utang apabila jumlah laba ditahan tidak mencukupi.  

Organisasi tidak akan menggunakan ekuitas untuk membiayai defisitnya. 

Teori pecking order dapat dipertahankan jika ada bukti bahwa ada hubungan 

negatif antara profitabilitas dari satu sisi dan leverage keuangan di sisi lain. Hal 

tersebut membuat organisasi yang lebih menguntungkan menyebabkan lebih 

sedikit utang karena tingginya tingkat keuntungan.  

3.   Agency Theory  

Teori agency mengasumsikan meminimalkan biaya yang timbul dari 

konflik antara pihak-pihak yang terlibat dapat mengoptimalkan struktur modal. 
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Konflik yang kemungkinan terjadi diantara manajer, pemegang saham ataupun 

pemegang utang, keputusan pembiayaan akan memainkan peran penting apabila 

perusahaan menghadapi kesulitan keuangan. Manajemen akan didesak oleh 

pemegang saham dalam mengambil keputusan untuk mendapatkan dana dari 

kreditor ke pemegang saham. Apabila ada kemungkinan potensi transfer 

kekayaan, kreditor akan meminta pengembalian yang lebih tinggi untuk dana 

mereka. 

Konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer cenderung 

berkurang jika utang dan pembayaran bunga menyertainya. Kreditor memiliki 

ganti rugi hukum apabila pada saat jatuh tempo manajemen gagal melakukan 

pembayaran bunga menyebabkan manajer khawatir tentang kemungkinan 

kehilangan pekerjaan. Keuntungan lain dari utang adalah bahwa ia memoderasi 

konflik manajer-pemegang saham karena manajer memiliki stimulus untuk 

membuang arus kas bebas pada investasi yang buruk (Jensen & Meckling, 1976). 

Mereka cenderung beroperasi di perusahaan seefisien mungkin untuk memenuhi 

pembayaran bunga dan mencapai maksimalisasi kekayaan pemegang saham. 

Teori ini menyelidiki hubungan antara manajer perusahaan dan pemegang saham 

luar dan utang.  

Leverage dapat dikatakan sebagai konsep penting dalam struktur modal. 

Sumber modal jangka panjang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban investasi dan utang jangka panjang juga tercantum pada konsep 

leverage (Alzomaia, 2014).  
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2.2 Model Penelitian Terdahulu  

 Struktur modal pada penelitian telah banyak diteliti di berbagai negara, 

diantaranya adalah India (Sapar & Lukose, 2003; Chakraborty, 2010; Kumar, 

2016). Nigerian (Akinlo, 2011), China (Jean J., 2004; Borgia & Newman, 2012;  

Lim, 2012; Liang, Li, Liu, & Song, 2014), Turkey (Serpil, 2013; Baltacı & 

Ayaydın, 2014; Berkman, Iskenderoglu, Karadeniz, & Ayyildiz, 2016; Vuran, 

Tas, & Adiloglu, 2017), Srilanka (Sangeetha & Svathaasan, 2013). Albania 

(Çekrezi, 2013), Saudi Arabia (Alzomaia, 2014), Malaysia (Wahab & Ramli, 

2014), Mesir (Youssef & El-ghonamie, 2015), Iran (Kiafar, Mahmoodabadi & 

Valipour, 2013; Yasemi, Farshidkharollahi, Fatahidehpahni, dan Jalilian, 2014; 

Alipour, Mohammadi, 2015), Ghana (Boadi & Li, 2015), Vietnam (Trinh & 

Phuong, 2015), Pakistan (Abdul & Awan, 2016; Ahsan, Wang, & Qureshi, 2016; 

Ahmed Sheikh & Wang, 2012; Qamar, Farooq, Afzal, & Akhtar, 2016), Oman 

(Singh, 2016), Amerika (Chang, 2017).  

  Güner (2016) membahas penelitian dengan judul faktor penentu 

keputusan struktur modal perusahaan turki dari 2008 sampai 2014 menggunakan 

vaiabel ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, non debt tax shields, 

profitabilitas dan likuiditas. Variabel ukuran perusahaan terdapat pada penelitian 

Shalini dan Biswas (2003), Sapar dan Lukose (2003), Ezeoha (2009), Gill, Biger, 

Pai, dan Bhutani (2009), Ahmed, Ahmed, dan Ahmed (2010), Chakraborty 

(2010), N. Sheikh & Wang (2010), Ali (2011), Ahmed Sheikh dan Wang (2011), 

Awan, Rashid, dan Zia-ur-rehman (2011), Gill dan Mathur (2011), Chhapra dan 

Asim (2012), Cortez dan Susanto (2012), Adel dan Mariem (2013), Akinyomi dan 
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Adebayo Olagunju (2013), Chen dan Chen (2013), Kiran (2013), Sangeetha dan 

Svathaasan (2013), Jahan (2014), Narmandakh (2014), Thippayana (2014), 

Wahab dan Ramli (2014), Tanveer dan Rasheed (2015), Youssef dan El-ghonamie 

(2015), Abdul dan Awan (2016), Kumar (2016), Pratheepan dan Yatiwella (2016), 

Chang (2017), M’ng, Rahman, dan Sannacy (2017), Silva et al. (2017). Variabel 

pertumbuhan digunakan oleh R dan Biswas (2003), Jean J. (2004), Karadeniz, 

Kandir, Balcilar, dan Onal (2008), Gill et al. (2009), Ahmed et al.  (2010), N. 

Sheikh dan Wang (2010),  Ali (2011), Ahmed Sheikh dan Wang (2011), Awan et 

al. (2011), Gill dan Mathur (2011), Alkhatib (2012), Cortez dan Susanto (2012), 

Lim (2012), Akinyomi dan Adebayo Olagunju (2013), Ashraf dan Rasool (2013), 

Kiran (2013), Jahan (2014), Thippayana (2014), Tanveer dan Rasheed (2015), 

Youssef dan El-ghonamie (2015), Abdul dan Awan (2016), Kumar (2016), 

Pratheepan dan Yatiwella (2016), Singh (2016), Chang (2017), Nasution, Siregar, 

dan Ismail (2018).  

 Shalini dan Biswas (2003), Sapar dan Lukose (2003), Jean J. (2004), 

Karadeniz et al. (2008), Gill et al. (2009), Chakraborty (2010), Sheikh dan Wang 

(2011), Ali (2011), Gill dan Mathur (2011), Cortez dan Susanto (2012), Lim 

(2012), Ashraf dan Rasool (2013), Kiran (2013), Kakilli Acaravci (2015), 

Mohammed, Abdullahi, dan Wetere (2015), Tanveer dan Rasheed (2015), 

Youssef dan El-ghonamie (2015), Güner (2016), Pratheepan dan Yatiwella 

(2016), M’ng et al. (2017), Silva et al. (2017), Vuran et al. (2017) juga meneliti 

variabel yang serupa yaitu non debt tax shield. Variabel profitabilitas juga 

digunakan oleh Jean J. (2004), Ezeoha (2009), Gill et al. (2009), Ahmed et al. 
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(2010), N. Sheikh dan Wang (2010), Sheikh dan Wang (2011), Ali (2011), Gill 

dan Mathur (2011), Chhapra dan Asim (2012), Cortez dan Susanto (2012), Adel 

dan Mariem (2013), Ashraf dan Rasool (2013), Çekrezi (2013), Ganguli (2013), 

Jahan (2014), Narmandakh (2014), Thippayana (2014), Wahab dan Ramli (2014), 

Tandya (2015), Abdul dan Awan (2016), Pratheepan dan Yatiwella (2016), Singh 

(2016), M’ng et al. (2017), Silva et al. (2017), Thanh dan Mai (2017), Vuran et al. 

(2017) dan likuiditas juga ditemukan pada penelitian R dan Biswas (2003), Sapar 

dan Lukose (2003), Ahmed et al. (2010), N. Sheikh dan Wang (2010), Sheikh dan 

Wang (2011), Alkhatib (2012), T. Ashraf dan Rasool (2013), Çekrezi (2013), 

Sangeetha dan Svathaasan (2013), Malinić, Denčić-Mihajlov, dan Ljubenović 

(2013), Narmandakh (2014), Wahab dan Ramli (2014), Abdul dan Awan (2016), 

Berkman, Iskenderoglu, Karadeniz, dan Ayyildiz (2016), Singh (2016), Thanh 

dan Mai (2017).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model penelitian faktor-faktor penentu keputusan struktur modal. 

sumber: Güner (2016).  
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 Youssef & El-ghonamie (2015) meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal pada perusahaan mesir untuk bahan bangunan dan 

sektor konstruksi dan juga menganalisis apakah struktur modal optimal atau tidak 

dengan sampel 18 perusahaan mesir periode 2003-2012. Return on asset, return 

on equity, ukuran perusahaan, tangibility, pertumbuhan perusahaan, non debt tax 

shields, dan likuiditas sebagai variabel independen. R dan Biswas (2003), Sapar 

dan Lukose (2003), Karadeniz et al. (2008), Awan et al. (2011), Alkhatib (2012), 

Akinyomi dan Adebayo Olagunju (2013), Kiran (2013), Jahan (2014), Kakilli 

Acaravci (2015), Mohammed et al. (2015), Tanveer dan Rasheed (2015), Kumar 

(2016), Chang (2017), Nasution et al. (2018) meneliti variabel yang sama adalah 

return on asset. Variabel return on equity digunakan oleh Chen dan Chen (2013), 

Malinić et al. (2013), Sangeetha dan Svathaasan (2013), Berkman et al. (2016), 

Chang (2017) dan variabel tangibility digunakan oleh Karadeniz et al. (2008), 

Ezeoha (2009), Gill et al. (2009), Ahmed et al. (2010), Ali (2011), Gill dan 

Mathur (2011), Alkhatib (2012), Cortez dan Susanto (2012), Adel dan Mariem 

(2013), Ashraf dan Rasool (2013), Çekrezi (2013), Chen dan Chen (2013), 

Ganguli (2013), Kiran (2013), Malinić et al. (2013),  Jahan (2014), Thippayana 

(2014), Wahab dan Ramli (2014), Kakilli Acaravci (2015), Tandya (2015), Trinh 

dan Phuong (2015), Pratheepan dan Yatiwella (2016), Singh (2016), Chang 

(2017), M’ng et al. (2017), Silva et al. (2017), Thanh dan Mai (2017), Vuran et al. 

(2017).  
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Gambar 2.2 Model penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. 

sumber: Youssef & El-ghonamie (2015). 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal  

 Sheikh dan Wang (2012) mengungkapkan ukuran perusahaan 

didefinisikan sebagai pengukuran besar kecilnya ukuran suatu perusahaan. 

Semakin besar suatu perusahaan cenderung akan memanfaatkan utang semakin 

besar mengakibatkan tingkat struktur modal perusahaan menjadi kurang baik. 

Pembiayaan aktivitas operasional untuk perusahaan besar tentu dana yang 

dibutuhkan juga besar sehingga untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut adalah 

menggunakan utang.  

Ukuran perusahaan sangat mempengaruhi ketersediaan dana dari sumber 

yang berbeda. Perusahaan besar memiliki fleksibilitas lebih besar dalam 
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merancang struktur modalnya menyebabkan perusahaan besar cenderung 

terdiversifikasi dan kurang rentan terhadap kebangkrutan (Rajan & Zingales, 

1995). Sebuah perusahaan besar dapat memperoleh pinjaman dengan mudah 

walaupun perusahaan kecil merasa cukup sulit untuk menaikkan pinjaman jangka 

panjang (Titman & Wessels, 1988).  

Hasil penelitian dari Sheikh dan Wang (2010), Liang et al. (2014), 

Thippayana (2014), Trinh dan Phuong (2015), Kumar (2016), Pratheepan dan 

Yatiwella (2016) Chang (2017), M’ng et al. (2017), Vuran et al. (2017) 

menerangkan bahwa ukuran perusahaan berdampak signifikan positif pada 

struktur modal. Hasil penelitian signifikan negatif juga ditemukan oleh Liaqat 

(2011), Jahan (2014), Wahab dan Ramli (2014), Youssef dan El-ghonamie (2015). 

Hasil penelitian tidak signifikan ditemukan oleh Correa, Fernando, dan Nakamura 

(2005), Karadeniz, Kandir, Balcilar, dan Onal (2008), Gill et al. (2009), Cortez 

dan Susanto (2012) dan Kiran (2013).  

2.3.2  Pengaruh Pertumbuhan terhadap Struktur Modal  

Pertumbuhan adalah besarnya dana yang akan dialokasikan ke dalam aset 

oleh perusahaan (Joni dan Lina, 2010). Menurut Myers (1977) pembiayaan 

ekuitas akan lebih banyak digunakan oleh perusahaan yang memiliki peluang 

pertumbuhan masa depan yang tinggi karena peluang investasi yang 

menguntungkan cenderung juga akan dilewatkan oleh perusahaan dengan 

leverage tinggi. Hal ini karena perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang 

lebih tinggi, yang menuntut lebih banyak sumber daya daripada yang dapat 
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mereka hasilkan, sehingga cenderung mencari sumber daya yang dibutuhkan 

untuk ekspansi di luar perusahaan (Correa et al., 2005). 

Menurut teori pecking order, perusahaan dengan pertumbuhan tinggi 

cenderung akan melihat ke dana eksternal untuk membiayai pertumbuhan. Myers 

(1977) mengkonfirmasikan hal ini dan menyimpulkan bahwa perusahaan dengan 

proporsi nilai pasar mereka lebih tinggi disumbang oleh peluang pertumbuhan 

akan memiliki kapasitas utang. Pengaruh positif diharapkan ada antara rasio 

pertumbuhan dan leverage.  

Hasil penelitian signifikan negatif ditemukan dalam penelitian Rajan dan 

Zingales (1995), Akinlo (2011), Gill dan Mathur (2011), Ashraf dan Rasool 

(2013), Jensen (2013). Penelitian Chen dan Chen (2013) menemukan penelitian 

signifikan positif antara pertumbuhan dan struktur modal. Penelitian Ramlall 

(2009), Sheikh dan Wang (2010), Cortez dan Susanto (2012), Jahan (2014), 

Yasemi et al. (2014) menemukan tidak ada pengaruh signifikan antara 

pertumbuhan dengan leverage. 

2.3.3  Pengaruh Non Debt Tax Shield terhadap Struktur Modal  

Non debt tax shield adalah penghematan pajak meningkat seiring dengan 

kenaikan persentase utang dalam struktur modal (Singh, 2016). Menurut 

DeAngelo dan Masulis (1980) perusahaan dengan non debt tax shield yang lebih 

tinggi dapat diprediksi penggunaan utang lebih sedikit dalam struktur modal 

mereka.  

 DeAngelo dan Masulis (1980) menyimpulkan bahwa dengan 

meningkatkan tingkat non debt tax shield dapat menggantikan laba yang diperoleh 
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dari pemotongan pajak. Perusahaan yang mampu mengelola jenis deduksi lainnya, 

seperti amortisasi, deplesi, tunjangan dan kredit pajak investasi tidak akan 

memilih utang atas sumber pendanaan lainnya. Teori trade-off menunjukkan 

adanya hubungan negatif antara non debt tax shield dan leverage.   

Manfaat non debt tax shield dari pembiayaan dengan utang bukan satu-

satunya metode untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Schulman et al., 

1999), DeAngelo dan Masulis (1980) mengusulkan agar perusahaan memiliki cara 

selain dari bunga utang untuk melindungi pendapatan seperti depresiasi dan 

investasi kredit pajak. 

Perusahaan yang menggunakan non debt tax shield yang memadai dari 

depresiasi untuk mengurangi pendapatan kena pajak menjadi nol, mungkin tidak 

menghasilkan keuntungan pajak tambahan, dan keputusan struktur modal akan 

didasarkan pada pertimbangan non-pajak (Padron et al., 2005; Schulman, 

Deborah, Sellers, & Kennedy, 1996). Non debt tax shield dan rasio utang 

menunjukkan pengaruh negatif baik pada teori trade-off maupun teori pecking 

order (DeAngelo & Masulis, 1980; Myers, 1984; Myers & Majluf, 1984).  

Non debt tax shield dibuktikan adanya pengaruh signifikan positif oleh 

Kiran (2013), Vuran et al. (2017). Hasil penelitian signifikan negatif dibuktikan 

oleh Sayilgan, Karabacak, dan Küçükkocaoǧlu (2006) dan Lim (2012). Hasil 

penelitian Mohammed et al. (2015), Pratheepan dan Yatiwella (2016) tidak 

terdapat pengaruh signifikan terhadap strukur modal.  
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2.3.4  Pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal  

Profitabilitas merupakan indikator dari keberhasilan operasi suatu 

perusahaan dimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa 

mendatang (Kusumawati, 2005). Adapun 2 kaitan yang berbeda pada rasio 

profitabilitas yaitu rasio yang profitabilitasnya berhubungan dengan  penjualan 

dan profitabilitas yang berhubungan dengan investasi. Rasio pada profitabilitas 

terdapat dua jenis yaitu, rasio yang menunjukkan kaitan profitabilitas dengan 

penjualan dan kaitan profitabilitas dengan investasi.  

 Lim (2012) mengungkapkan bahwa profitabilitas dapat mengukur 

efektivitas bisnis dalam menghasilkan keuntungan. Pecking order menjelaskan 

dana internal lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan dalam mendanai 

aktivitas mereka. Teori ini memprediksi bahwa hubungan antara profitabilitas dan 

leverage negatif. Tingkat profitabilitas yang lebih tinggi pada perusahaan 

cenderung menciptakan lebih banyak modal mengalir ke perusahaan dan 

kemudian jumlah laba ditahan yang dihasilkan secara internal dapat dimanfaatkan 

sebagai dana internal. Perusahaan dapat mengurangi jumlah pembiayaan utang 

dan menurunkan tingkat leverage dalam proses pendanaan internal (Myers & 

Majluf, 1984).  

Penelitian terdahulu khususnya dalam penelitian empiris yang dilakukan 

oleh Titman dan Wessels (1988) dan Rajan dan Zingales (1995) menunjukkan 

bahwa pengaruh profitabilitas di Amerika Serikat terhadap leverage sebagian 

besar berhubungan negatif. Selain itu, keuangan krisis berpengaruh terhadap 
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pertumbuhan ekonomi dan pasar saham, dimana profitabilitas perusahaan 

bergantung pada permintaan pasar dan pasar saham.  

Penelitian yang menunjukkan pengaruh signifikan positif antara 

profitabilitas dengan Leverage yaitu Gill dan Mathur (2011), Jahan (2014), Liang 

et al. 2014). Penelitian dari Correa et al. (2005), Sheikh dan Wang (2010), Akinlo 

(2011), Awan, Rashid, dan Zia-ur-rehman (2011), Kiran (2013), dan Güner 

(2016) menunjukkan profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan negatif 

terhadap struktur modal. Hasil penelitian sebaliknya yaitu tidak signifikan 

dibuktikan oleh Lim (2012), Chhapra dan Asim (2012), Pahlevi et al. (2016).  

2.3.5  Pengaruh Likuiditas terhadap Struktur Modal  

Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kembali 

kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang lebih tinggi menunjukkan 

bahwa perusahaan dalam membayar kewajiban lancarnya pada operasi hari-hari 

ini memiliki aset lancar yang cukup (Wahab & Ramli, 2014). Sebagian besar 

penelitian terdahulu mendukung fakta bahwa perusahaan likuiditas yang tinggi 

cenderung meminjam lebih sedikit untuk pertumbuhan di masa depan sesuai 

dengan teori pecking order. Teori pecking order menunjukkan adanya hubungan 

negatif antara likuiditas dan leverage karena perusahaan dapat menggunakan aset 

lancar mereka untuk membiayai operasi mereka.  

Teori pecking order dan agency cost menunjukkan antara rasio likuiditas 

dan utang terdapat hubungan negatif, alasannya jika likuiditas pada perusahaan 

yang tinggi, maka perusahaan lebih memilih menggunakan dana hasil usaha 

internal (laba ditahan atau ekuitas) sementara pembiayaan investasi baru juga teori 
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agensi membenarkan efek negatif ini oleh potensi konflik di antara keduanya 

pemegang saham dan pemegang utang (Jensen & Meckling, 1976).  

Rasio likuiditas dan utang menunjukkan hubungan positif pada teori 

trade-off, karena teori ini memprediksi utang yang dipinjamkan akan lebih banyak 

untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kontrak 

tepat waktu pada perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi (Rajan & 

Zingales, 1995). Teori trade-off menunjukkan hubungan positif antara rasio 

likuiditas dan utang, karena teori ini memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio 

likuiditas lebih tinggi harus meminjam lebih banyak untuk meningkatkan 

kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban kontrak tepat waktu (Rajan & 

Zingales, 1995). 

Hasil penelitian dari Narmandakh (2014), Wahab dan Ramli (2014), 

Berkman, Iskenderoglu, Karadeniz, dan Ayyildiz (2016), Singh (2016) 

menunjukkan signifikan negatif antara likuiditas dengan struktur modal. Hasil 

penelitian Pahlevi et al. (2016) menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan 

likuiditas terhadap struktur modal.  

2.3.6  Pengaruh Tangibility Terhadap Struktur Modal  

Tangibility merupakan gabungan dari berbagai aset seperti pabrik, mesin, 

tanah dan kendaraan disebut aset berwujud (Singh, 2016). Tangibility adalah aset 

yang dimiliki oleh perusahaan dan  mempunyai potensi bagi sebuah perusahaan 

dengan aset yang lebih nyata menggunakan lebih banyak utang karena aset 

tersebut dapat digunakan sebagai jaminan untuk mengurangi risiko (Ukaegbu & 

Oino, 2014). Tangibility mewakili jumlah aset tetap yang dimiliki oleh suatu 
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organisasi. Perusahaan yang memiliki sejumlah besar aset tetap dapat 

menggunakan lebih banyak utang karena mereka memiliki sejumlah besar aset 

tetap untuk digunakan sebagai jaminan. Perusahaan juga bisa mendapatkan utang 

dengan suku bunga rendah. Hal tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan yang 

memiliki lebih banyak aset tetap memiliki rasio leverage yang lebih tinggi (Kiran, 

2013).  

Perusahaan dengan aset berwujud umumnya memiliki rasio leverage 

yang rendah dan oleh karena itu akan sulit untuk menjaminkan aset dan 

meningkatkan dana serta risiko kebangkrutan dan sebaliknya, perusahaan dengan 

aset berwujud volume besar cenderung memberi jaminan aset untuk 

meningkatkan dana tambahan dengan sedikit risiko karena diversifikasi investasi 

dan mengurangi risiko kebangkrutan (Rajan & Zingales, 1995). Menurut Myers 

dan Majluf (1984) teori trade-off dan teori biaya agensi menyatakan bahwa 

tangibility memiliki hubungan positif dengan utang. Perusahaan dengan aset 

berwujud tinggi, maka aset ini dapat dijadikan jaminan nyata bagi kreditor 

perusahaan, sehingga apabila nilai aset berwujud digunakan sebagai jaminan 

meningkat, perusahaan bisa mendapatkan lebih banyak utang dengan mudah.   

  Penelitian variabel tangibility menujukkan adanya pengaruh signifikan 

positif terhadap struktur modal berdasarkan hasil Awan et al. (2011), Ahmed 

Sheikh dan Wang (2012), Kiran (2013), Trinh dan Phuong (2015), Youssef dan 

El-ghonamie (2015), Abdul dan Awan (2016). Hasil penelitian Correa et al. 

(2005), Akinlo (2011), Bayrakdaroglu, Ege, dan Yazici (2013), Pahlevi et al. 

(2016) Alzomaia (2014)  menunjukkan bahwa tangibility berpengaruh signifikan 
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negatif terhadap struktur modal dan sebaliknya tidak ada pengaruh signifikan 

terdapat pada penelitian Adel dan Mariem (2013), Thippayana (2014), Pratheepan 

& Yatiwella (2016).  

2.3.7  Pengaruh Return On Asset Terhadap Struktur Modal 

Return on asset adalah rasio yng mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dan menunjukkan tingkat risiko bisnis (Mohammed et al., 

2015). Rasio pengembalian aset merupakan rasio yang sangat penting dalam 

mengukur efisiensi manajemen pada perusahaan. Profitabilitas menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi struktur modal dimana laba atau keuntungan yang 

diterima perusahaan menunjukkan perusahaan telah berkinerja dengan baik 

(Masnoon & Saeed, 2014).  

 Sheikh dan Wang (2011) mengemukakan ROA dan leverage pada teori 

trade off menunjukkan hubungan positif karena profitabilitas yang tinggi 

mendorong penggunaan utang dan memberi intensif perusahaan untuk 

mendapatkan keuntungan dari non debt tax shield bahwa bila dana internal 

tersedia, perusahaan lebih memilih menggunakan dana internal dan memilih utang 

lalu ekuitas apabila pembiayaan eksternal diperlukan.  

Masnoon dan Rauf (2013) mengatakan bahwa tingkat keuntungan yang 

besar pada perusahaan dapat diketahui bahwa perusahaan tersebut memiliki 

jumlah utang yang rendah. Tingkat keuntungan yang besar pada perusahaan 

memiliki pilihan yang lebih banyak untuk mengalokasikan dananya serta 

melakukan investasi sebab perusahaan dapat mengambil keuntungan tambahan 

dari laba ditahan.  
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Hasil penelitian hubungan ROA terhadap struktur modal berbeda-beda.  

Akinyomi dan Adebayo Olagunju (2013), Jahan (2014) menunjukkan variabel 

ROA berpengaruh signifikan positif terhadap struktur modal perusahaan. 

Penelitian dari Rajan dan Zingales (1995), Ganguli (2013), Alzomaia (2014), 

Vuran et al. (2017) menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan negatif 

terhadap struktur modal perusahaan. Penelitian yang diteliti dari Shalini dan 

Biswas (2003), Tanveer dan Rasheed (2015), Youssef dan El-ghonamie (2015) 

menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap struktur 

modal.  

2.3.8  Pengaruh Return On Equity Terhadap Struktur Modal  

Return on equity adalah salah satu pengukuran dalam perusahaan yang 

melakukan perbandingan antara ekuitas pemegang saham dengan laba yang 

didapatkan dalam perusahaan. Tingkat pengembalian modal merupakan hal yang 

sangat diperhatikan dan diincar oleh para pemegang saham (Ongore & Kusa, 

2013). Pembandingan dua atau lebih perusahaan atas penghasilan laba untuk 

investasi yang didasari atas nilai buku para pemegang saham ditunjukkan pada 

return on equity. Semakin tinggi tingkat profitabilitas artinya semakin baik 

kemampuan perusahaan memperoleh laba yang diinvestasikan.  

Menurut susetyo (2006) jumlah penggunaan utang relatif sedikit 

dimanfaatkan pada entitas yang mempunyai tingkat profit yang tinggi. Hal 

tersebut memungkinkan perusahaan menggunakan laba ditahan saja dalam 

permodalan usaha mereka. Penelitian return on equity dari Abhishek (2017), 

Mohy-ud-din (2018) menunjukkan hubungan signifikan positif terhadap leverage 
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dan Bokpin (2009), Malinić et al. (2013), Inunjariya (2015), Youssef dan El-

ghonamie (2015) dan Rani dan Dhawan (2016) membuktikan hubungan 

signifikan negatif antara return on equity dan leverage. Hasil penelitian tidak 

signifikan dari return on equity ditemukan oleh Nawaiseh (2015).  

 

2.4  Model Penelitian  

Model penelitian terdiri dari ukuran perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan, profitabilitas, liquiditas, non debt tax shield, tangibility, return on 

asset, dan return on equity sebagai variabel independen. Penelitian ini akan 

menguji apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan. Gambaran model penelitian dalam penelitian ini adalah:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model penelitian analisa pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan, profitabilitas, likuiditas, non debt tax shield, tangibility, return on 
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asset, dan return on equity terhadap struktur modal. Sumber: Güner (2016) dan 

Youssef dan El-ghonamie (2015). 

2.5  Perumusan Hipotesis  

Perumusan hipotesis dibentuk berdasarkan kerangka model diatas adalah 

sebagai berikut: 

H1: Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

struktur modal.  

H2: Pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

struktur modal. 

H3: Non debt tax shield memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

struktur modal. 

H4: Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap struktur 

modal. 

H5: Likuiditas memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal. 

H6: Tangibility memiliki pengaruh signifikan positif terhadap struktur modal. 

H7: Return on asset memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap struktur 

modal. 

H8:  Return on equity memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap struktur 

modal. 
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