
 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan memiliki peran penting dalam perusahaan guna 

melakukan alokasi dana yang tepat sehingga menghasilkan banyak keuntungan 

(Susanti, 2013:543).Agar memperoleh gambaran yang jelas tentang manajemen 

keuangan, berikut akan dikemukakan definisi manajemen keuangan menurut 

beberapa penulis, yaitu : 

Sutrisno (2014:3) menyatakan : 

”Semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha 

mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk 

menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien”. 

Horne dan Machowichz (2012:2) mengemukakan bahwa: 

“Financial management is corcerns the eqisition, financing, and 

management of assets of with some overall goal in mind.” (Artinya bahwa 

manajemen keuangan berhubungan dengan penambahan, pembiayaan, dan 

pengelolaan asset yang meliputi keseluruhan pencapaian sasaran perusahaan). 

Menurut Martono dan Harjito (2016:4) : 

“Manajemen keuangan (financial management) atau dalam literatur lain 

disebut pembelanjaan adalah segala aktiva bersih yang berhubungan dengan 

bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana dan megelola asset sesuai tujuan 

perusahaan secara menyeluruh”.  

Berdasarkan definisi di atas, maka manajemen keuangan merupakan suatu 

bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam sebuah 

organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan 

putusan dan manajemen sumberdaya yang tepat. Untuk mendapatkan tujuan 

perusahaan yang dikehendaki, perusahaan harus menjalankan fungsi-fungsi 

manajemen keuangan dengan baik. 

Fungsi utama dalam manajemen keuangan menurut Martono dan Harjito 
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(2016:5) yaitu : 

1. Keputusan Investasi ( Investment Decision) 

Menyangkut masalah pemilihan investasi yang diinginkan dari sekolompok 

kesempatan yang ada, memilih satu atau lebih alternatif investasi yang 

dinilai paling menguntungkan. 

2. Keputusan Pendanaan (Financing Decision) 

Menyangkut masalah pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia 

untuk melakukan investasi, memilih satu atau lebih alternatif pembelanjaan 

yang menimbulkan biaya paling murah. 

3. Keputusan Pengelolaan Asset (Assets Management Decision) 

 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi potensial yang 

pada umumnya digunakan oleh para investor sebagai dasar pengambilan 

keputusan penanaman modal. Informasi-informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan yaitu mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan 

dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dan distribusi kepada 

pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Berikut adalah definisi 

laporan keuangan menurut para ahli : 

Menurut Kasmir (2014:7), laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi 

keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. 

Sedangkan menurut Fahmi (2011:2), laporan keuangan adalah sebagai 

berikut : 

“Suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu 

perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai 

gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan yang menunjukan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan pada 

saat ini atau dalam suatu periode tertentu. 
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2.1.2 Analisis Rasio Keuangan 

Rasio keuangan merupakan alat ukur yang sangat penting dalam analisis 

terhadap kondisi keuangan perusahaan. Rasio keuangan berfungsi 

menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu 

dengan pos lainnya. Dengan adanya penyederhanaan ini, kita dapat menilai secara 

cepat hubungan antar pos dalam laporan keuangan dan membandingkannya 

dengan rasio lain sehingga dapat diperoleh informasi dan memberikan penilaian. 

Menurut Munawir (2010:106), rasio keuangan adalah sebagai berikut : 

“Rasio keuangan adalah future oriented atau berorientasi dengan masa 

depan, artinya bahwa dengan analisa rasio keuangan bisa digunakan sebagai 

alat untuk meramalkan keadaan keuangan serta hasil usaha dimasa 

mendatang”. 

Sedangkan menurut Harahap (2013:297), rasio keuangan adalah sebagai 

berikut : 

“Angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan 

keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan 

signifikan (berarti)”. 

Menurut pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio 

keuangan adalah cara analisa dengan menggunakan perhitungan-perhitungan 

perbandingan atas data kuantitatif yang ditujukan dalam neraca maupun laba rugi. 

 

2.1.3 Return on Equity 

Return On Equity (ROE) adalah membandingkan laba bersih setelah pajak 

dengan ekuitas yang telah di investasikan pemegang saham perusahaan (Horne dan 

Wachowicz, 2012:225), Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas 

investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham, dan sering kali digunakan 

dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan atas peluang investasi yang baik 

dan manajemen biaya yang efektif. 
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2.1.3.1 Pengertian Return on Equity 

Berikut ini adalah beberapa pengertian dari Return on Equity yang 

dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah : 

Menurut Horne dan Wachowicz (2012:225) Return on Equity (ROE) 

adalah “Membandingkan laba bersih setelah pajak dengan ekuitas yang telah di 

investasikan pemegang saham perusahaan”.  

Menurut Syamsuddin (2017:52) return on equity adalah : “Suatu rasio 

yang digunakan untuk mengukur besarnya tingkat pendapatan (income) yang 

tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun 

pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam 

perusahaan”. 

Rudianto (2013:192) menyatakan : Return on Equity (ROE) menunjukkan 

kemampuan manajemen dalam memaksimalkan tingkat pengembalian kepada 

pemegang saham atas setiap rupiah ekuitas yang digunakan oleh perusahaan”. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka ROE merupakan rasio 

yang menunjukkan berapa persen diperoleh leba bersih bila diukur dari modal 

pemilik. 

 

2.1.3.2 Pengukuran Return on Equity 

Return on equity atau return on net worth mengukur kemampuan 

perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. 

Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar-kecilnya hutang perusahaan, apabila proporsi 

hutang makin besar maka rasio ini juga akan makin besar. Mujariyah (2016), ROE 

adalah perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri. Nilai Return on 

Equity (ROE) dalam penelitian ini berasal dari perbandingan antara laba bersih 

setelah pajak dengan modal sendiri yang dimiliki emiten dalam satu tahun. Menurut 

Rudianto (2013:192), ROE dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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Suatu angka ROE yang bagus akan membawa keberhasilan bagi perusahaan 

yang mengakibatkan tingginya harga saham. Pada tingkat perusahaan secara 

individu, ROE yang baik akan mempertahankan kerangka kerja keuangan pada  

tempatnya untuk perusahaan yang sedang tumbuh dan berkembang. Semakin tinggi 

rasio ini akan semakin baik karena memberikan tingkat pengembalian yang lebih 

besar kepada pemegang saham. 

 

2.1.3.3 Pertumbuhan Asset (Assets Growth) 

Aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional 

perusahaan. Semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil operasional yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Pertumbuhan dapat dikatakan sebagai perubahan 

tahunan dari total aktiva. Bagi perusahaan, kesempatan untuk bertumbuh atau 

melakukan investasi akan meningkatkan kebutuhan akan dana. Ini berarti, 

disamping dana internal ynag tersedia diperlukan juga tambahan dana yang berasal 

dari luar persahaan termasuk utang. 

 

2.1.4 Pengertian Pertumbuhan Asset (Assets Growth) 

Atmaja (2016:274) menyatakan bahwa: 

“Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi pada umumnya 

tergantung pada modal dari luar perusahaan. Pada perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan yang rendah kebutuhan baru relatif kecil sehingga dapat dipenuhi 

dari laba ditahan.” 

Bringham dan Houston (2012:40) menyatakan: 

“Perusahaan yang tumbuh dengan pesat harus lebih banyak mengandalkan 

modal eksternal. Lebih jauh lagi, biaya pengembangan untuk penjualan saham 

biasa lebih besar dari pada biaya untuk penerbitan surat utang yang mendorong 

perusahaan untuk lebih banyak mengandalkan utang. Namun, pada saat yang 

sama perusahaan yang tumbuh dengan pesat sering menghadapi ketidakpastian 

yang lebih besar, yang cenderung mengurangi keinginannya untuk menggunakan 

utang.” 

Berdasarkan dua penjelasan di atas bahwa pertumbuhan perusahaan yang 
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tinggi tergantung pada modal dari luar perusahaan, perusahaan yang tumbuh pesat   

mempunyai biaya pengembangan untuk penjualan saham lebih besar dari pada 

biaya untuk penerbitan surat hutang. Namun dengan perusahaan yang tumbuh pesat 

cenderung untuk mengurangi keinginan untuk menggunakan utang. Pada 

perusahaan yang pertumbuhannya rendah menggunakan dana dari laba ditahan 

untuk memenuhi pertumbuhan perusahaan.  

Prestyo (2011:143) menyatakan pertumbuhan perusahaan: 

“Variabel pertumbuhan dapat dilihat dari sisi penjualan, asset maupun laba 

bersih perusahaan. Meski dapat dilihat dari berbagai sisi, namun ketiganya 

menggunakan prinsip dasar yang sama di mana pertumbuhan dipahami sebagai 

kenaikan nilai di suatu periode relative terhadap periode sebelumnya.” 

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan 

perusahaan dapat dilihat dari berbagai sisi namun bagaimana prinsip yang dipakai 

dalam perusahaan tersebut. Namun dari ketiga prinsip sama artinya yaitu untuk 

menilai kenaikan di suatu periode relative terhadap periode sebelumnya. 

Prestyo (2011:110) menyatakan pertumbuhan aset: 

“Pertumbuhan perusahaan selalu identik dengan aset perusahaan (baik asset 

fisik seperti tanah, bangunan, gedung sertaaset keuangan seperti kas, piutang dan 

lain sebgaianya). Paradaigma asset sebagai indikator pertumbuhan perusahaan 

merupakan hal yang lazim digunakan. Nilai total asset dalam neraca menentukan 

kekayaan perusahaan.” 

Asset growth merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional 

perusahaan. Dimana Manajer dalam bisnis perusahaan dengan memperhatikan 

pertumbuhan amat lebih menyukai untuk melakukan investasi pada pendapatan 

setelah pajak dan mengharapkan kinerja yang lebih baik dalam pertumbuhan 

perusahaan secara keseluruhan. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

pertumbuhan aset merupakan variabel yang dipertimbangkan dalam keputusan 

hutang. Growth dinyatakan sebagai pertumbuhan total aset dimana total aset masa 

lalu akan menggambarkan profitabilitas yang akan datang dan pertumbuhan yang 

akan datang. 
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2.1.4.1 Pengukuran Pertumbuhan Asset (Assets Growth) 

Pertumbuhan aset menggambarkan pertumbuhan aktiva perusahaan yang 

akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang menyakini bahwa persentase 

perubahan total aktiva merupakan indikator yang lebih baik dalam mengukur 

growth perusahaan. Asset growth merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva 

operasional perusahaan. Dimana Manajer dalam bisnis perusahaan dengan 

memperhatikan pertumbuhan amat lebih menyukai untuk melakukan investasi pada 

pendapatan setelah pajak dan mengharapkan kinerja yang lebih baik dalam 

pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka pertumbuhan asset dapat didefinisikan 

sebagai perubahan tahunan dari total aktiva. Peningkatan asset yang diikuti 

peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar 

terhadap perusahaan. Menurut Martono dan Harjito (2016:133), maka untuk 

mengukur tingkat pertumbuhan aset adalah dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:   

 

 

 

 

2.1.1 Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth) 

Penjualan merupakan salah satu fungsi pemasaran, agar perusahaan 

mendapatkan laba agar kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan. Berikut ini 

adalah pengertian-pengertian dari pertumbuhan penjualan yang dikemukakan oleh 

para ahli diantaranya adalah : 

 

2.1.4.2 Pengertian Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth) 

Pengertian sales growth menurut Subramanyam (2014:487) adalah 

sebagai berikut: 

“Analysis of trends in sales by segments is useful in assessing profitability. Sales 

growth is often the result of one or more factors, including (1) price changes, (2) 

volume changes, (3) acquisitions/divestitures, and (4) changes in exchange rates. 
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A company’s Management’s Discussion and Analysis section usually offers 

insights into the causes of sales growth.” 

Pengertian pertumbuhan penjualan menurut Kasmir (2014:107) adalah 

sebagai berikut: 

“Pertumbuhan penjualan menunjukan sejauh mana perusahaan dapat 

meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara 

keseluruhan”. 

Menurut Carvalho dan Costa (2014) adalah : 

“Sales growth: refers to the increased sales and services between the current and 

previous year in percentage”. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sampai pada 

pemahaman penulis bahwa sales growth menggambarkan peningkatan penjualan 

dari tahun ke tahun. Tingginya tingkat sales growth menunjukan semakin baik 

suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya. Pertumbuhan Penjualan sering 

menggambarkan keberhasilan suatu perusahaan. 

 

2.1.4.3 Pengukuran Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth) 

Pertumbuhan penjualan sering mencerminkan keberhasilan suatu 

perusahaan. Menurut Kasmir (2014:107) pertumbuhan penjualan mencerminkan 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan profit atau kas. Variabel pertumbuhan 

penjualan didasarkan pada argumen bahwa pertumbuhan penjualan mencerminkan 

tingkat produktivitas terpasang yang siap beroperasi serta mencerminkan kapasitas 

saat ini yang dapat diserap pasar dan mencerminkan daya saing perusahaan dalam 

pasar. 

Pertumbuhan perusahaan menjadi sebuah indikator untuk daya saing 

perusahaan dalam industri. Pertumbuhan perusahaan akan mempengaruhi 

kemampuan untuk mendapatkan untung dan mempertahankan untung untuk 

mendanai investasi di masa yang akan datang. Apabila pertumbuhan penjualan 

meningkat berarti kinerja yang dilakukan oleh perusahaan menjadi lebih baik. 

Menurut Kasmir (2014:107) rasio pertumbuhan ini dapat dirumuskan sebagai 
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berikut: 

 

 

 

 

 

2.1.5 Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share merupakan total keuntungan yang diperoleh investor 

untuk setiap lembar sahamnya. Total keuntungan tersebut diukur dari rasio antara 

laba bersih sebelum pajak (earning after tax-EAT) terhadap jumlah lembar saham 

yang beredar (outstanding share). Laba bersih yang diperhitungkan tersebut setelah 

dikurangi dengan dividen untuk para pemegang saham prioritas/minoritas 

(preffered stock). Semakin besar earning after tax maka pendapatan dividen kas per 

lembar saham (cash dividend per share) yang akan diterima oleh para pemegang 

saham biasa (common stock) juga semakin besar. 

 

2.1.5.1 Pengertian Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share dapat diartikan sebagai laba yang akan diperoleh 

pemegang saham per lembar sahamnya. Tetapi untuk mengetahui definisi EPS lebih 

lanjut ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para pakar. Definisi menurut 

Darmadji dan Fakhrudin (2015:195) “Earning Per Share merupakan rasio yang 

menunjukan bagian laba untuk setiap saham yang diperoleh investor”. 

Pendapat mengenai EPS juga diperjelas oleh Halim (2013:12) “EPS 

merupakan perbandingan antara keuntungan bersih setelah pajak yang diperoleh 

emiten dengan jumlah saham yang beredar”. 

 

 

Menurut Baridwan (2012:443), laba bersih per saham adalah jumlah 

pendapatan yang diperoleh dalam satu periode untuk tiap lembar saham yang 

beredar, dan akan dipakai oleh pimpinan perusahaan untuk menentukan besarnya 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢 𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛   
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡 − 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡 −   

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡 −   
𝑋    % 
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dividen yang akan dibagikan 

Kesimpulannya Earning Per Share (EPS) menunjukkan seberapa besar laba 

yang diterima oleh pemegang saham dari saham yang ia ditanamkan.Jadi bagi suatu 

badan usaha nilai laba per saham akan meningkat apabila persentase kenaikan laba 

bersihnya lebih besar daripada persentase kenaikan jumlah lembar saham biasa 

yang beredar. 

Darmadji dan Fakhrudin (2015:195) menyebutkan bahwa faktor yang 

menyebabkan naik turunnya EPS adalah pada keadaan : 

a. Laba bersih yang meningkat dan jumlah lembar saham tetap, 

b. Laba bersih tetap dan jumlah lembar saham turun, 

c. Laba bersih naik dan jumlah lembar saham turun, 

d. Persentase kenaikan laba bersih lebih besar dibandingkan persentase kenaikan 

jumlah lembar saham, 

e. Persentase penurunan jumlah lembar saham lebih besar dibandingkan persentase 

penurunan laba bersih. 

Keadaan di atas menunjukkan EPS yang meningkat, sedangkan untuk 

penggambaran EPS yang mengalami penurunan adalah pada keadaan yang 

sebaliknya dari keadaan di atas. 

 

2.1.5.2 Pengukuran Earning Per Share (EPS) 

Investor sering menggunakan analisis dengan menggunakan perhitungan 

EPS karena mendapatkan informasinya sangat mudah cukup dengan 

menghitungnya dengan cara membagi laba bersih perusahaan dengan jumlah 

sahamnya yang beredar. Dan kedua informasi tersebut bukanlah hal yang sulit 

untuk dapat diketahui. 

Besarnya laba per lembar saham (EPS) suatu perusahaan bisa diketahui dari 

informasi laporan keuangan perusahaan. Menurut Tandelilin (2014:241-242). 

“Meskipun beberapa perusahaan tidak mencantumkan besarnya EPS perusahaan 

yang bersangkutan dalam laporan keuangannya, tapi besarnya EPS suatu 

perusahaan bisa kita hitung berdasarkan informasi laporan neraca dan laporan rugi 

laba perusahaan”. “Earning Per Share dikenal sebagai laba per lembar 
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saham”.Persamaan EPS dapat dituliskan sebagai berikut: 

 Rasio laba digunakan untuk meneliti penyebab dasar perubahan EPS. Rasio- 

rasio laba ini menunjukkan dampak gabungan dari likuiditas dan manajemen 

aktiva/kewajiban terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Rasio-rasio 

ini menguraikan EPS ke dalam penentu-penentu dasarnya dalam rangka menilai 

faktor-faktor yang mendasari laba perusahaan. Rasio-rasio ini membantu dalam 

melakukan penilaian kecukupan laba historis dan memproyeksikan laba di masa 

depan melalui pemahaman yang lebih baik terhadap sebab-sebab terjadinya laba. 

Laba per saham dapat mengukur perolehan tiap unit investasi pada laba 

bersih badan usaha dalam satu periode tertentu. Besar kecilnya laba per saham ini 

dipengaruhi oleh perubahan variabel-variabelnya. Setiap perubahan laba bersih 

maupun jumlah lembar saham biasa yang beredar dapat mengakibatkan perubahan 

laba per saham (EPS). 

 

2.1.6 Struktur Modal 

Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan, karena didalam 

struktur keuangan tercermin keseluruhan pasiva dalam neraca yaitu keseluruhan 

modal asing (baik jangka panjang maupun jangka pendek) dan jumlah modal 

sendiri. Kombinasi yang baik akan menghasilkan struktur modal yang optimal. 

Struktur modal dapat diketahui dengan membandingkan total utang dengan total 

modal sendiri. Perusahaan yang mempunyai struktur modal yang tidak baik, yaitu 

perusahaan yang mempunyai utang sangat besar karena akan memberikan beban 

berat kepada perusahaan yang bersangkutan. 

 

2.1.6.1 Pengertian Struktur Modal 

Berikut ini penulis akan memberikan pengertian struktur modal seperti di 

bawah ini. 

𝐸𝑃𝑆   
𝐸𝐴𝑇

𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑆 𝑎𝑟𝑒 
𝑥     
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Weston dan Copeland (2012:68) mengatakan bahwa “Capital struktur or 

the capitalization of the firm the permanent financing respresented by long-term 

debt, preferred stock and sharholder’s eguity. 

Fahmi (2015:184) menyatakan bahwa struktur modal adalah sebagai 

berikut: 

“Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial 

perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka 

panjang (long-term liabilities) dan modal sendiri (shareholders’ equity) yang 

menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan”. 

Menurut Halim (2015:81) struktur modal merupakan perbandingan antara 

total hutang (modal asing) dengan total modal sendiri/ekuitas). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa struktur modal 

merupakan sumber dana jangka panjang atau sumber dana yang bersifat permanen, 

artinya hutang jangka panjang dan modal sendiri yang biasanya digunakan untuk 

kegiatan perusahaan yang bersifat permanen, dikategorikan sebagai struktur modal 

sedangkan hutang jangka pendek atau hutang lancar tidak dapat dikategorikan 

sebagai struktur modal, karena biasanya digunakan untuk pembiayaan jangka 

pendek perusahaan. 

 

2.1.6.2 Teori Struktur Modal 

Keputusan manajer keuangan yang berkaitan dengan struktur modal tentu 

tidak lepas dari resiko. Resiko dapat dikelompokan menjadi dua yaitu resiko bisnis 

dan resiko keuangan. Menurut Brigham dan Houston (2012:603) resiko bisnis 

mengambarkan seberapa beresiko saham perusahan jika perusahan tidak 

menggunakan hutang. Resiko keuangan merupakan tambahan resiko yang 

ditanggung oleh pemegang saham apabila perusahan menggunakan hutang dalam 

struktur modalnya. Resiko tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi 

manager keuangan dalam membentuk struktur modal. Teori struktur modal dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Trade off theory 

Teori lain yang membahas struktur modal dan nilai perusahaan yaitu trade 

off theory. Trade off theory dikemukakan oleh Myers pada tahun 1984 (the 

static trade off hypothesis). Teori ini menyatakan struktur modal optimal 

dapat ditentukan. Struktur modal optimal ditentukan dengan memasukan 

unsur pajak, agency cost, financial distress dengan tetap memperhatikan 

bentuk efisiensi pasar dan symmetric information. Rasio hutang optimal 

mengambarkan perimbangan antara biaya dan keuntungan dari pinjaman, 

asset dan rencana investasi perusahaan. Biaya modal perusahaan secara 

tidak langsung dibiayai oleh pemerintah karena adanya perlindungan pajak. 

Perusahaan membatasi penggunaan hutang untuk menjaga biaya financial 

distress agar tetap rendah. Manager keuangan umumnya akan membuat 

rasio hutang terhadap modal yang mengambarkan keseimbangan 

perlindungan pajak dan financial distress. 

2. Pecking order theory 

Pecking order theory menyatakan bahwa manager keuangan lebih suka 

menggunakan dana internal daripada dana dari pihak ekternal. Perusahaan 

akan membentuk financing hierarchy models. Model hirarki ini 

mengurutkan sumber pendanaan dari yang memiliki resiko rendah ke resiko 

tertinggi. Perusahaan akan memulai pendanaannya dari internal, hutang 

yang paling rendah resikonya, turun ke hutang yang lebih beresiko, sekuritas 

hybrid seperti, obligasi konversi, saham preferen, dan yang terakhir saham 

biasa. Model ini mengasumsikan bahwa manager terlebih dahulu 

menggunakan pendanaan dengan biaya yang rendah dan kemudian 

pendanaan dengan biaya yang lebih tinggi jika dibutuhkan. 

3. Signal 

Signal diartikan sebagai tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi 

petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek 

perusahaan (Brigham dan Houston, 2012:461). Teori signal menyatakan  

tidak hanya manajer yang memiliki informasi mengenai profitabilitas dan 

prospect perusahaan. Investor juga memiliki informasi yang sama mengenai 
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profitabilitas dan prospect perusahan. Faktanya pihak manager sering 

memiliki informasi yang lebih banyak mengenai profitabilitas dan prospect 

perusahaan diripada investor. Investor akan menggunakan informasi dari 

struktur modal perusahaan untuk melihat tingkat leverage perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki prospect menguntungkan akan menghindari 

penerbitan saham. Perusahaan lebih menyukai hutang untuk memenuhi 

kebutuhan modal. Perubahan struktur modal akan menguntungkan 

pemegang saham jika nilai perusahaannya meningkat. 

 

2.1.6.3 Komponen Struktur Modal 

Menurut Riyanto (2012:227) komponen struktur modal tergolong kedalam 

dua bagian, yaitu modal asing atau dan modal sendiri. Dari pernyataan tersebut 

dapat dijelaskan, sebagai berikut : 

1. Modal asing atau utang 

Merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya 

sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang 

bersangkutan modal tersebut adalah merupakan hutang yang pada saatnya 

harus dibayar kembali.Pengelolaan modal asing meliputi: 

a. Hutang jangka pendek, merupakan modal asing yang jangka waktunya 

pendek yaitu kurang dari setahun. 

b. Hutang jangka panjang, merupakan utang yang jangka waktunya alah 

panjang umumnya lebih dari setahun. 

2. Modal sendiri 

Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik 

perusahaan dam yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang 

tidak tertentu lamanya. Modal sendiri berasal dari “sumber intern” ialah 

dalam bentuknya keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan 

modal sendiri yang berasal dari “sumber ekstern” ialah modal yang berasal 

dari pemilik perusahaan. 
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2.1.6.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal 

Perusahaan akan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan struktur modal, seperti menurut Sartono (2012:248) yaitu sebagai 

berikut: 

1. Tingkat penjualan; perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil berarti 

memiliki aliran kas yang relatif stabil pula, maka dapat menggunakan 

utang lebih besar daripada perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil. 

Sebagai contoh perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, di mana 

harga produknya sangat berfluktuasi, maka aliran kasnya tidak stabil. Oleh 

sebab itu sebaiknya tidak dibiayai dengan utang dalam jumlah yang besar. 

2. Struktur aset; perusahaan yang memeiliki aset tetap dalam jumlah besar 

dapat menggunakan utang dalam jumlah besar hal ini disebabkan karena 

dari skalanya perusahaan besar akan lebih mudah mendapatkan akses ke 

sumber dana dibandingkan dengan perusahaan kecil. Kemudian besarnya 

aset tetap dapat digunakan sebagai jaminan atau kolateral utang 

perusahaan. Memang penggunaan utang dalam jumlah besar akan 

mengakibatkan financial risk meningkat, sementara aset tetap dalam 

jumlah besar tentu akan memperbesar business risk dan pada akhirnya 

berarti total risk juga meningkat. 

3. Tingkat pertumbuhan perusahaan; semakin cepat pertumbuhan perusahaan 

maka semakin besar kebutuhan dana untuk pembiayaan ekspansi. Semakin 

besar kebutuhan untuk pembiayaan mendatang maka semakin besar 

keinginan perusahaan untuk menahan laba. Jadi perusahaan yang sedang 

tumbuh sebaiknya tidak membagikan laba sebagai dividen tetapi lebih baik 

digunakan untuk pembiayaan investasi. 

4. Profitabilitas; profitabilitas periode sebelumnya merupakan faktor penting 

dalam menentukan struktur modal. Dengan laba ditahan yang besar, 

perusahaan akan lebih senang menggunakan laba ditahan sebelum 

menggunakan utang. Hal ini sesuai dengan pecking order theory yang 

menyatakan bahwa manajer lebih senang menggunakan pebiayaan dari 

pertama, laba ditahan, kemudian utang, dan terakhir penjualan saham 
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baru. Meskipun secara teorisme sumber modal 

yang biayanya paling murah adalah utang, kemudian, saham preferen dan 

yang paling mahal adalah saham biasa serta laba ditahan. Pertimbangan 

lain adalah bahwa direct cost untuk pembiayaan eksternal lebih tinggi 

dibanding dengan pembiayaan internal. 

5. Variabel laba dan perlindungan pajak; variabel ini sangat erat kaitannya 

dengan stabilitas penjulan. Jika variabilitas atau volatilitas laba perusahaan 

kecil maka perusahaan mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk 

menanggung beban tetap dari utang. Ada kecenderungan bahwa 

penggunaan utang akan memberikan manfaat berupa perlindungan pajak. 

6. Skala perusahaan; perusahaan besar yang sudah well-established akan 

lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan 

perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan 

memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula. Bukti empirik menyatakan 

bahwa skala perusahaan berhubungan positif dengan rasio antara utang 

dengan nilai buku ekuitas dan debt to book value of equity ratio. 

7. Kondisi intern perusahaan dan ekonomi makro; perusahaan perlu menanti 

saat yang tepat untuk menjual saham dan obligasi. Secara umum kondisi 

yang paling tepat untuk menjual obligasi atau saham adalah pada saat 

tingkat bunga pasar sedang rendah dan pasar sedang bullish. Tidak jarang 

perusahaan harus memberikan signal-signal dalam rangka memperkecil 

informasi yang tidak simetris agar pasar dapat menghargai perusahaan 

secara wajar. 

 

2.1.6.5 Pengukuran Struktur Modal 

Struktur modal mempresentasikan berapa besar porsi modal perusahaan 

yang dipenuhi dengan hutang. Rasio-rasio struktur modal yang umum digunakan 

adalah : 

1. Rasio Utang (Debt Ratio) 

Rasio hutang atau debt ratio (debt to total asset ratio) digunakan 
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untuk mencerminkan variabel struktur modal perusahaan. Brigham dan 

Houston (2012:205) menyebutkan debt ratio merupakan perbandingan 

antara hutang jangka panjang dengan total asset, yang mencerminkan 

besarnya pendanaan melalui hutang jangka penjang terhadap asset secara 

keseluruhan. Rumus rasio debt ratio yang digunakan : 

 

 

 

  Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan hutang dengan jalan 

menunjukkan persentase aktiva perusahan yang didukung oleh hutang. 

Rasio ini juga menyediakan informasi tentang kemampuan perusaaan 

dalam mengatasi kondisi pengurangan aktiva akibat kerugian tanpa 

mengurangi pembayaran bunga kepada kreditor. Nilai rasio yang tinggi 

menunjukkan peningkatan dari risiko pada kreditor. 

2. Debt to Equity Ratio 

Martono dan Harjito (2016:240) menyatakan bahwa debt to 

equity ratio menggambarkan perbandingan utang jangka panjang dengan 

ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal 

sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka 

panjangnya. Rumus rasio Debt to equity ratio yang digunakan: 

 

 

Peneliti menggunakan ukuran Debt to Equity Ratio (DER) atau rasio 

hutang terhadap ekuitas dalam menghitung struktur modal dengan 

pertimbangan bahwa rasio ini merupakan perbandingan antara hutang 

dengan modal yang merupakan komponen dari struktur modal. Debt to 

Equity Ratio (DER) menunjukkan hubungan antara jumlah pinjaman 

jangka panjang yang diberikan oleh para kreditur dengan jumlah modal 

sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Debt to Equity Ratio 

𝐷𝑇𝐴   
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 
𝑥    % 

𝐷𝐸𝑅   
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 
𝑥    % 
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(DER) menggambarkan struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan. Hal 

ini terjadi karena perusahaan akan terbebani bunga pinjaman yang pada 

akhirnya dapat membebani laba bersih dan arus kas perusahaan. 

 

2.1.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dapat didukung berdasarkan penelitian terdahulu yang dapat 

dilihat pada matrik penelitian yaitu seperti pada tabel 2.1 berikut ini : 

 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama, Thn Judul Persamaan  Hasil 

1 Ayu Indira 

Dewiningrat dan 

I Ketut 

Mustanda. (2018). 

 

E-Jurnal Manajemen 

Unud, Vol. 7, No. 7, 

2018: 3471-3501 

Pengaruh likuiditas, 

profitabilitas, 

pertumbuhan 

penjualan, dan 

struktur aset 

terhadap Struktur 

modal 

 Profitabilitas 

 Pertumbuhan 

penjualan  

 Struktur modal 

Profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan pada struktur modal 

2 Dewa Ayu 

Intan Yoga 

Maha Dewi 

dan Gede Mertha 

Sudiartha (2017). 

  

E-Jurnal Manajemen 

Unud, Vol. 6, No. 4, 

2017: 2222-2252 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Ukuran Perusahaan, 

dan Pertumbuhan Aset Terhadap Struktur Modal Dan Nilai Perusahaan 

 Profitabilitas 

 Pertumbuhan 

asset  

 Struktur modal  

Profitabilitas 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

Pertumbuhan aset 

berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap struktur 

modal, 
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No Nama, Thn Judul Persamaan  Hasil 

3. Yuniep Mujati S dan 

Meida Dzulqodah. 

(2016). 

 

Jurnal EKSIS Vol 

XI No 1, 2016. 

Pengaruh earning 

per share dan price 

earning ratio 

Terhadap debt to 

equity ratio dan 

harga saham pada 

Perusahaan sektor makanan dan minuman di 

bursa efek Indonesia 

 EPS 

 DER 

 

EPS berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

4. Ida Bagus Gede Nicko 

Sabo Adiyana dan 

Putu Agus 

Ardiana (2014). 

 

E-Jurnal Akuntansi 

Universitas 

Udayana  

9.3 (2014): 788-802 

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Risiko Bisnis, Pertumbuhan  Aset, 

Profitabilitas Dan Likuiditas   Pada  Struktur 

Modal 

 Pertumbuhan 

Asset  

 Profitabilitas  

 Struktur Modal  

Pertumbuhan asset dan 

profitabilitas 

berpengaruh positif 

dan signifikan pada 

struktur modal. 

5. Irza Nofriani (2014). 

 

Jurnal Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi 

Universitas Maritim 

Raja Ali Haji, 

Tanjungpinang, 2015 

Pengaruh 

profitabilitas, 

Ukuran Perusahaan, 

Pertumbuhan 

Penjualan, 

Pertumbuhan Aset, 

dan Likuiditas 

Terhadap Struktur 

Modal Pada 

Perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

periode 

2010-2013 

 Profitabilitas  

 Pertumbuhan 

Penjualan  

 Struktur Modal  

Profitabilitas, 

pertumbuhan 

penjualan dan 

pertumbuhan aset 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap struktur 

modal. 
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No Nama, Thn Judul Persamaan  Hasil 

6 Arini, F. (2014). 

 

Jurnal Administrasi 

Bisnis, vol 24 no.1.  

 

PengaruhLikuiditas, 

UkuranPerusahaan, 

StrukturAktiva, 

Profitabilitas dan 

Pertumbuhan 

Penjualan Terhadap 

Struktur Modal 

(Studi Pada 

Perusahaan 

Pertambangan yang 

Terdaftar di BEI). 

 Profitabilitas  

 Pertumbuhan 

Penjualan  

 Struktur Modal 

Profitabilitas, 

pertumbuhan 

penjualan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap struktur 

modal. 

7. Keshar J. Baral (2014). 

 

Journal Of Business 

And Finance 

Research, 8(2), pp 

:53-67 

Determinants of 

Capital Structure: A 

Case Study of Listed 

Companies of 

Nepal 

 EPS 

 Struktur Modal 

Size , growth rate and 

earning rate are 

statistically significant  

8. Devi Verena Sari, 

A. Dan Mulyo 

Haryanto. (2013). 

 

JOURNAL OF 

MANAGEMENT. 

Volume 2, Nomor 3, 

Tahun 2013, Halaman 

1 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Pertumbuhan Aset, 

Ukuran Perusahaan, 

Struktur Aktiva dan 

Likuiditas Terhadap 

Struktur Modal Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Tahun 2008 – 2010 

 Profitabilitas  

 Pertumbuhan 

asset 

 Struktur modal  

Profitabilitas 

berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

struktur modal. 

Pertumbuhan aset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. 
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No Nama, Thn Judul Persamaan  Hasil 

9. Seftianne Dan Ratih 

Handayani 

(2011). 

 

Jurnal Bisnis dan 

Akuntansi. 13(1): 

Pp: 39-56.  

 

Faktor-faktorYang 

Mempengaruhi 

Struktur Modal    

Pada  Perusahaan 

Publik Sektor 

Manufaktur 

 Profitabilitas  

 Struktur modal  

Growth opportunity 

mempengaruhi 

struktur modal. 

Profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap 

struktur modal. 

10. Saidi (2011). 

 

Jurnal Bisnis dan 

Ekonomi. 

Vol.11,No.1,Maret 

2011, Hal: 44-58.  

 

Faktor faktoryang 

Mempengaruhi

 

Struktur Modal pada 

Perusahaan 

Manufaktur Go 

Public di 

BEI Tahun 1997-

2002 

 Pertumbuhan 

aktiva  

 EPS 

 Struktur Modals 

Pertumbuhan aktiva 

dan EPS secara parsial 

berpengaruh positif 

terhadap struktur 

modal.  

11. Joni dan Lina (2010). 

 

Jurnal Bisnis dan 

Akuntansi, 12(2): 

Pp: 81-96.  

 

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal  Profitabilitas  

 Pertumbuhan 

asset 

 Struktur modal 

Pertumbuhan aktiva 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

struktur modal 

(leverage). 

Profitabilitas (ROA) 

memiliki pengaruh 

negatif terhadap 

struktur modal 

(leverage). 
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No Nama, Thn Judul Persamaan  Hasil 

12. Kartini, dan Tulus 

Arianto (2010) 

Struktur

 Kepe

milikan, 

Profitabilitas, 

Pertumbuhan 

Aktiva dan Ukuran

 

 Perus

ahaan Terhadap 

Struktur Modal 

Pada Perusahaan 

Manufaktur 

 Profitabilitas  

 Pertumbuhan 

asset 

 Struktur modal 

Profitabilitas dan 

pertumbuhan aktiva 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap struktur 

modal.  

13. Yuanxin Liu & Xiangbo 

Ning (2010). 

 

E-Jurnal 

Manajemen Unud, 

Vol. 4 No. 5.  

 

Empirical Research 

of the Capital

 St

ructure Influencing 

Factors of Electric 

Power Listed 

Companies 

 Profitability  

 Capital Structure  

Company scale, non-

debt tax shields and 

assets structure were 

not significantly 

correlated with the 

capital structure, and 

the profitability was 

significantly 

negatively correlated 

with the capital 

structure, and the 

fluidity of the assets 

was negatively 

correlated with the 

capital 

structure 

 

2.2  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk konseptual tentang hubungan 

berbagai variabel yang telah diidentifikasi. Penelitian ini diasumsikan bahwa 

strukuktur modal dipengaruhi oleh return on equity, pertumbuhan asset, 

pertumbuhan penjualan dan earning per share. 
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2.2.1  Hubungan Return on Equity Terhadap Struktur Modal 

Perusahaan dengan profit lebih tinggi akan selalu memiliki utang yang lebih 

rendah dalam struktur modalnya karena, perusahaan dapat menyediakan dana 

internal yang dapat digunakan untuk pembiayaan aktivitas operasional dari pada 

menggunakan utang. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi ternyata 

menggunakan hutang dalam jumlah yang relatif sedikit. Tingkat pengembalian 

yang tinggi memungkinkan perusahaan tersebut melakukan sebagian besar 

pendanaannya melalui dana yang di hasilkan secara internal (Brigham & Houston, 

2012:41). 

Peningkatan profit yang tercermin dari return on equity akan meningkatkan 

laba di tahan, sesuai dengan teori pecking order yang mempunyai preferensi 

pendanaan pertama dengan dana internal berupa laba di tahan, sehingga komponen 

modal sendiri semakin meningkat. Dengan meningkatnya modal sendiri, maka rasio 

hutang menjadi menurun (dengan asumsi hutang relatif tetap). Penelitian yang 

dilakukan oleh Dewiningrat dan Mustanda (2018); penelitian Sari dan Haryanto 

(2013) ; Joni dan Lina (2010) menunjukkan bahwa return on equity berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi 

tingkat keuntungan suatu perusahaan maka kemungkinan untuk memilih pendanaan 

dari sumber eksternal akan semakin kecil. Artinya perusahaan akan cenderung 

menggunakan laba ditahan untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya. Tingkat 

keuntungan yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk memperoleh sebagian 

besar pendanaan dari laba ditahan. Dalam hal ini perusahaan akan merasa lebih 

aman jika menggunakan sumber pendanaan internal daripada sumber pendanaan 

eksternal. Dengan demikian proporsi utang juga akan semakin kecil. 

Manajer perusahaan bertugas mengidentifikasi struktur modal yang optimal 

dengan meminimalkan biaya keuangan perusahaan dan memaksimalkan laba. Dana 

yang diperlukan oleh perusahaan bersumber dari pemilik perusahaan maupun dari 

pinjaman. Trade off theory adalah teori yang menjelaskan keseimbangan antara 

manfaat dan pengorbanan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan utang. 

Penelitian Dewi dan Sudiartha (2017); Adiyana dan Ardiana (2014); 

Nofriani (2014); Arini (2014); Baral (2014). Penelitian lainnya dilakukan oleh 
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Kartini & Arianto (2010) yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan 

signifikan dari profitabilitas (ROE) terhadap struktur modal. Rasio profitabilitas 

(ROE) berpengaruh positif dan signifikan pada struktur modal. Ini menunjukkan 

bahwa semakin besar profitabilitas yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar 

pula struktur modal. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan kondisi 

keuangan yang baik dapat membiayai sebagian besar kebutuhan dana dengan dana 

yang dihasilkan secara internal. 

Merujuk pada hasil-hasil penelitian terdahulu, maka dapat dikatakan bahwa 

return on equity merupakan determinan penting yang dapat mempengaruhi naik 

turunnya struktur modal perusahaan. Namun demikian masih ada hasil penelitian 

terdahlu yang menyebutkan naik turunnya struktur modal tidak ditentukan oleh 

return on equity, dengan kata lain return on equity tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal. Penelitian yang telah dilakukan oleh Gilda Maulina, dkk (2018) ; 

penelitian Seftianne dan Ratih Handayani (2011); Yurian Ajie Suryaman (2016) 

menyimpulkan bahwa profitabilitas (ROE) secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal. 

 

2.2.2  Hubungan Pertumbuhan Asset Terhadap Struktur Modal 

Asset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional 

perusahaan. Semakin besar asset diharapkan semakin besar hasil operasional yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Pertumbuhan asset didefinisikan sebagai perubahan 

tahunan dari total aktiva. Peningkatan asset yang diikuti peningkatan hasil operasi 

akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. (Martono 

dan Harjito, 2016: 133). 

Pertumbuhan aset merupakan variabel yang dipertimbangkan dalam 

keputusan hutang. Variabel pertumbuhan aset juga dapat berpengaruh terhadap 

struktur modal dalam perusahaan. Pertumbuhan aset didefinisikan sebagai 

perubahan tahunan dari total aktiva. Tingkat pertumbuhan aset yang tinggi maka 

perusahaan akan meningkatkan sumber dana eksternal karena sumber dana internal 

tidak dapat mendukung tingkat pertumbuhan yang terdapat pada perusahaan. 

Pertumbuhan aset menunjukkan besarnya dana yang di alokasikan oleh perusahaan 
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ke dalam asetnya. 

Pertumbuhan aset akan menuntut perusahaan untuk menyediakan dana 

yang memadai. Terjadinya peningkatan aset tentunya yang di ikuti peningkatan 

hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhahap perusahaan 

dengan meningkatnya kepercayaan pihak luar (kreditor) terhadap perusahaan, maka 

proporsi hutang akan semakin lebih besar dari pada modal sendiri. Hal ini 

didasarkan pada keyakinan kreditor atas dana yang di tanamkan kedalam 

perusahaan di jamin oleh besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan”. 

Yuliana (2014) menyatakan bahwa biasanya biaya emisi perusahaan 

akan lebih besar dari biaya penerbitan surat hutang. Dengan demikian, perusahaan 

yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi cenderung lebih banyak menggunakan 

hutang, sehingga ada hubungan positif antar growth dan debt ratio. Perusahaan 

yang mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi cenderung menggunakan sumber 

dana dari luar. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang cepat harus lebih 

banyak, mengandalkan modal eksternal daripada perusahaan yang lambat 

pertumbuhannya. Untuk variabel pertumbuhan aset, pertumbuhan aset 

berpengaruh positif terhadap struktur modal. 

Penelitian yang di lakukan oleh Adiyana dan Ardiana (2014); Nofriani 

(2014), Joni dan Lina (2010), Seftianne dan Ratih Handayani (2011); Saidi (2011); 

serta penelitian Kartini & Arianto (2010) menunjukkan bahwa pertumbuhan aset 

berpengaruh positif terhadap struktur modal. Saidi (2011) menyatakan bahwa 

pertumbuhan aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal. Perusahaan 

dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, akan terjadi kekurangan pendapatan 

untuk mendanai pertumbuhan tinggi tersebut secara internal. Sedangkan untuk 

menerbitkan saham yang baru membutuhkan biaya yang tinggi, maka perusahaan 

lebih memilih menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaan. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Kartini & Arianto (2010) yang 

menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari pertumbuhan asset 

terhadap struktur modal. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan 

pertumbuhan yang besar berpengaruh terhadap kebijakan pendanaan perusahaan. 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan asset yang tinggi berarti akan beroperasi 
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pada tingkat yang lebih tinggi pula, sehingga memerlukan penambahan biaya. 

Penambahan biaya ini dapat dilakukan baik dengan menggunakan laba ditahan 

maupun dengan menggunakan utang. Pada perusahaan yang memiliki tingkat 

pertumbuhan yang tinggi akan memiliki kepercayaan penuh dari investor maupun 

debitur, sehingga perusahaan ini akan lebih cenderung untuk menggunakan utang 

sebagai sumber pendanaannya. Penggunaan utang juga berkaitan dengan pajak, 

semakin tinggi pendapatan maka pajak yang dikenakan akan semakin tinggi pula. 

Dengan adanya utang, maka bunga utang dapat dikurangkan kedalam penghitungan 

pajak, sehingga dianggap lebih menguntungkan. Semakin tinggi tingkat pajak 

perusahaan, semakin besar keuntungan dari penggunaan pajak, sehingga semakin 

besar daya tarik penggunaan utang. 

Penelitian Devi Verena Sari, A. dan Mulyo Haryanto (2013) menunjukkan 

pertumbuhan asset berpengruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. 

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Gilda Maulina, dkk (2018) ; 

Hаmidаh, dkk (2016) ; Ni Made Novione Purnama Dewi Suweta dan Made 

Rusmala Dewi (2016) ; Dewa Ayu Intan Yoga Maha Dewi dan Gede Mertha 

Sudiartha (2017) menyimpulkan bahwa pertumbuhan asset secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal. Salah satu kemungkinan yang dapat terjadi 

dari hasil penelitian ini karena semakin meningkatnya pertumbuhan dari 

perusahaan mengindikasikan terciptanya peningkatan penjualan yang 

menyebabkan perusahaan membutuhkan tambahan modal untuk mendukung 

pengembangan perusahaan. Sesuai dengan signaling theory, perusahaan dengan 

pertumbuhan tinggi akan lebih menarik bagi investor karena mengindikasikan 

prospek yang menguntungkan bagi investor sehingga timbul keyakinan bagi 

investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Dengаn demikiаn, tingkаt 

pertumbuhаn yаng tinggi tidаk menjаmin perusаhааn untuk menggunаkаn utang, 

sehingga tingkаt pertumbuhаn tidаk berpengаruh terhаdаp struktur modаl dengаn 

didаsаrkаn pаdа kenyаtааn bаhwа semаkin tinggi tingkаt pertumbuhаn, tidаk 

terdаpаt kecenderungаn untuk menggunаkаn jumlаh pinjаmаn yаng lebih besаr. 
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2.2.3  Hubungan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal 

Tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan menjadi salah satu 

pertimbangan dalam struktur modal. Perusahaan dengan penjualan yang relatif 

stabil dapat lebih aman memperoleh banyak pinjaman dan menanggung beban tetap 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualan tidak stabil 

(Brigham & Houston, 2012:88). Jadi perusahaan yang penjualan atau tingkat 

pertumbuhannya tinggi lebih cenderung menggunakan hutang lebih besar daripada 

perusahaan yang tingkat pertumbuhannya tidak stabil. Hal ini disebabkan karena 

kebutuhan dana yang digunakan suatu perusahaan untuk pertumbuhan 

penjualannya semakin besar atau tinggi. 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang cepat harus lebih banyak 

mengandalkan pada modal eksternal. Biaya pengembangan dan emisi saham biasa 

adalah lebih tinggi dibandingkan pada emisi obligasi. Dengan demikian perusahaan 

dengan tingkat pertumbuhan tinggi cenderung lebih banyak menggunakan hutang 

(obligasi) dibanding perusahaan yang lambat pertumbuhannya. Brigham dan 

Houston (2012:188) menyatakan bahwa “Perusahaan yang penjualan yang relatif 

stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban 

tetap lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil”. 

Timggimya pertumbuhan penjualan akan mendorong penggunaan hutang 

jangka panjang oleh perusahaan yang akhirnya mempertinggi struktur modal. 

Semakin tinggi pertumbuhan penjualan perusahaan maka dibutuhkan banyak dana 

untuk membiayai penjualannya, dimana dibutuhkan lebih banyak struktur aktiva 

untuk membiayai penjualannya dan akhirnya meningkatkan nilai struktur 

modalnya. Dengan demikian perusahaan yang pertumbuhannya tinggi harus 

mengeluarkan utang, seperti utang merupakan instrumen pembiayaan yang lebih 

meyakinkan daripada pembiayaan modal sendiri. 

Penelitian Ayu Indira Dewiningrat dan I Ketut Mustanda (2018) 

menunjukkan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

struktur modal. Hasil penelitian Dewiningrat dan Mustanda menunjukkan bahwa 

tingginya pertumbuhan penjualan dapat menurunkan struktur modal perusahaan. 

Berbeda dengan penelitian Nofriani (2014); Ni Made Novione Purnama Dewi 
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Suweta dan Made Rusmala Dewi (2016); serta Arini (2014) menunjukkan adanya 

pengaruh positif signifikan dari pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal. 

Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi berpengaruh terhadap 

kebijakan pendanaan perusahaan, karena akan beroperasi pada tingkat yang lebih 

tinggi pula, sehingga memerlukan penambahan biaya akibatnya penggunaan hutang 

juga mengalami kenaikan. 

Penelitian Lara Al Ashry dan Halkadri Fitra (2019) ; Rosdiana (2018); 

Agnes Soukotta dan M. Chabachib (2012); Arlan Rolland Naray dan Lisbeth 

Mananeke (2015) menunjukkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal. Pertumbuhan penjualan tidak signifikan karena dengan 

perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan yang dalam penelitian ini cukup 

tinggi karena adanya pihak perantara yang membuat perusahaan dapat melakukan 

penjualan secara tunai maka perputaran dana perusahaan akan semakin cepat 

sehingga dengan perputaran modal perusahaan yang cepat maka perusahaan 

cenderung untuk tidak menggunakan hutang sebagai alat untuk membiayai 

operasionalnya. Perputaran modal yang cepat akan membuat perusahaan lebih 

sedikit dalam menggunakan hutang karena dengan perputaran modal yang cepat 

membuat modal yang dimiliki perusahaan tidak terlalu banyak yang tertanam 

sehingga dapat digunakan kembali untuk biaya operasional perusahaan 

 

2.2.5  Hubungan Earning Per Share Terhadap Struktur Modal 

Menurut Fahmi (2015:186), earning per share menggambarkan 

profitabilitas perusahaan yang tergambar pada setiap lembar saham. Jika 

perusahaan menambah modal saham dengan mengeluarkan lembar saham baru 

sementara laba tidak berubah, maka EPS akan semakin kecil. Sebaliknya, jika 

perusahaan menambah modal saham dengan mengeluarkan lembar saham baru 

sementara laba berubah, maka EPS akan semakin besar. 

Kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dalam per 

lembar saham merupakan indikator fundamental keuangan perusahaan yang 

nantinya menjadi acuan para investor dalam memilih saham. Earning Per Share 

dapat memberikan informasi yang lebih banyak tentang perkembangan suatu 
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perusahaan, sehingga banyak pimpinan perusahaan menekankan bahwa 

pertumbuhan EPS adalah target utama dalam laporan tahunan. Bagi para investor, 

informasi EPS berguna untuk menilai struktur modal, karena bisa 

menggambarkan prospek earning perusahaan di masa depan. Penelitian Saidi 

(2011), Ningsih (2015), Pitaloka (2017) menunjukkan earning per share 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. 

Penelitian Yuniep Mujati S dan Meida Dzulqodah (2018) menunjukkan 

earning per share berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. 

Namun berbeda dengan hasil penelitian dari Hamka (2012) yang menunjukkan 

bahwa earning per share tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Berdasarkan telaah pustaka serta beberapa penjelasan dari penelitian 

terdahulu, maka peneliti mengindikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

struktur modal. Untuk membantu dalam memahami faktor-faktor yang dapat 

berpengaruh terhadap struktur modal diperlukan suatu bagan kerangka pemikiran
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Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

Keterangan : variabel tidak diteliti 

 Variabel diteliti

Manajemen 

Keuangan 

Fungsi 

Manajemen 

Keputusan Investasi 

Kepustan Pendanaan 

Keputusan Pengelolaan 

Asset 

Asset Penjualan 

Earning per 

Share 

Struktur Modal 

Return on 

Rasio Keuangan 

Laporan Keuangan 
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H2 

H3 

H4 

 

H1 

Pertumbuhan aset 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat digambarkan pengaruh 

return on equity, pertumbuhan asset, pertumbuhan penjualan dan earning per share 

terhadap struktur modal sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  

Paradigma Penelitian 

 

2.3  Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan skema kerangka pemikiran yang 

sudah dijelaskan di atas maka hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam 

penelitian ini adalah : 

H1: Return on equity, asset growth, pertumbuhan penjualan dan earning per share 

berpengaruh terhadap struktur modal 

H2: Return on equity berpengaruh terhadap struktur modal 

H3: Pertumbuhan asset berpengaruh terhadap struktur modal 

H4: Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap struktur modal 

H5: Earning per share berpengaruh terhadap struktur modal  

Struktur 

Modal 

Earning Per 

Share 

Pertumbuhan 

Penjualan 

Return on Equity 


