
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Menurut Malayu SP Hasibuan (2004:43) pengertian manajemen adalah : 

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya  manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu . 

Sedangkan menurut Musselman (2006 : 2) menyatakan bahwa : 

Management is the process of planning,organizing,directing,and 

controlling the activities of an enterprise to achieve specific objectives . 

Jadi manajemen dapat diartikan suatu proses yang menggunakan metode 

ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan,pengarahan,dan 

pengendalian pada kegiatan kelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber 

ekonomi atau faktor produksi untuk mencapai tujuan yang telah dicapai 

seterusnya.  

2.1.2 Pengertian Keuangan  

Menurut Sundjaja dan Barlian (2002:34) pengertian keuangan adalah 

sebagai berikut : 

Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang ,yang 

mempengaruhi  kehidupan setiap orang dan setiap organisasi . 

Sedangkan menurut Indriyo (2002:4) adalah : 

Keuangan merupakan suatu fungsi dari suatu perusahaan yang 

memperhatikan pada aliran uang di dalam,dari dalam dan luar ke 

dalam perusahaan .  

2.1.3 Pengertian Manajemen Keuangan  

Manajemen keuangan berpengaruh langsung terhadap kehidupan setiap 

orang dan perusahaan.Oleh karena itu,manajemen keuangan sangatlah penting 



bagi semua jenis perusahaan baik pemerintah maupun swasta untuk mencapai 

tujuannya.  

Menurut Sutrisno (2003:3) manajemen keuangan dapat diartikan sebagai 

berikut :  

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.

  

Menurut Darsono (2006:1) menyatakan bahwa : 

aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh 
sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya 
seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan 
laba.  

Dari kedua pengertian manajemen keuangan diatas,maka dapat 

disimpulkan bahwa manajemen keuangan meliputi aktivitas seperti bagaimana 

perusahaan mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana 

tersebut dalam berbagai bentuk investasi dan untuk pembiayaan investasi atau 

pembelanjaan secara efisien.Jadi perusahaan tidak hanya berusaha mencari dana 

saja,tetapi juga mengolah dana dan menggunakan kemakmuran pemegang saham. 

Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan,analisis,dan 

pengendalian kegiatan keuangan.Mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut 

sering disebut sebagai manajer keuangan.Sejauh mana keberhasilan suatu 

perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaannya dan memenuhi tanggung jawab 

sosialnya,banyak tergantung kepada para menajernya.para manajer dituntut untuk 

menjalankan proses manajemen secara efektif dan efisien.Definisi manajer 

menurut Irma dan Sri  dalam Bukunya Pengantar Bisnis (2006 : 60) adalah : 

Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan 

usaha yang bertujuan membantu organisasi mencapai tujuannya.

  

2.1.4 Fungsi Manajemen Keuangan  

Manajemen keuangan (keuangan perusahaan) memiliki kesempatan kerja 

yang terluas karena setiap perusahaan pasti membutuhkan seorang manajer 



keuangan yang menangani fungsi-fungsi keuangan.Fungsi manajemen keuangan 

adalah salah satu fungsi utama yang sangat penting di dalam perusahaan,di 

samping fungsi-fungsi lainnya yaitu pemasaran ,sumber daya manusia,dan 

operasional. Dimana keempat fungsi tersebut memiliki peran masing-masing yang 

berbeda namun dalam pelaksanaannya saling berhubungan satu sama lainnya.  

Dalam hubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan maka manajer 

keuangan harus melakukan tugas-tugas dalam beberapa bidang.Tugas-tugas yang 

harus dilakukan itu merupakan fungsi dari manajer keuangan.Menurut Indriyo 

(2002 : 9) fungsi atau tugas utama manajer keuangan perusahaan digambarkan 

sebagai berikut :  

 

Fungsi manajer keuangan dapat mengikuti alur kas tersebut yaitu : 

1. Mencari sumber-sumber  dana dari perbankan maupun dari pasar modal. 

2. Membelanjakan dana tersebut untuk kegiatan operasional rutin melalui 

pengelolaan modal kerja dan untuk investasi dalam aktiva tetap. 

3. Mendapatkan laba dari aliran kas bersih hasil operasional     perusahaan. 

4. Membagikan laba kepada para pemegang saham berupa              dividen. 

5. Menarik kembali divisen sebagai   sumber  dana     atas     laba yang 

didapat. 

Dalam pelaksanaan perlu diperhatikan tingkat pengendalian likuiditas dan 

fungsi pengendalian laba.sedangkan untuk keseluruhan tugas tersebut diperlukan 

fungsi manajemen yang meliputi perencanaan,pengorganisasian,pengarahan,dan 

pengawasan. 



 
Menurut Susan dan Irawati  dalam bukunya Manajemen Keuangan , Teori dan 

Aplikasi (2006:3) fungsi utama manajemen keuangan terdiri dari tiga keputusan 

utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan,yaitu : 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah keputusan yang diambil oleh manajer 

keuangan dalam allocation of fund atau pengalokasian dana kedalam 

bentuk investasi yang dapat menghasilkan laba dimasa yang akan 

datang.keputusan investasi ini akan tergambar dari aktiva perusahaan,dan 

mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan yaitu perbandingan antara 

current asset dengan fixed asset. 

2. Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan adalah keputusan manajemen keuangan dalam 

melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber 

dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-

kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaannya.keputusan 

pendanaan akan tercermin dalam sisi pasiva perusahaan,dengan melihat 

baik jangka pendek dan jangka panjang,sedangkan perbandingan yang 

terjadi disebut dengan struktur financial dan jika diperhatikan hanya dana 

investasi jangka panjang saja,maka perbandingannya disebut dengan 

struktur modal.Dalam keputusan pendanaan mempengaruhi baik struktur 

modal maupun struktur financial. 

3. Keputusan Dividen 

Keputusan dividen bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang 

dibayarkan kepada para pemegang saham.keputusan dividen adalah 

keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besarnya proporsi 

laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan proporsi dana 

yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk 

pertumbuhan perusahaan.    



2.1.5  Tujuan Manajemen Keuangan  

Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar,manajer 

keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai.keputusan yang benar 

adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut.secara 

normatif,tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai (value) 

perusahaan karena dapat meningkatkan kemakmuran para pemilik perusahaan 

(pemegang saham).Value atau nilai perusahaan yang dimaksud,nilai perusahaan 

saat ini dan nilai pada waktu yang akan datang,oleh karenanya perlu pertimbangan 

nilai waktu dan uang (time value of money).  

Tujuan manajemen keuangan menurut Irawati (2006:4) adalah untuk 

memaksimalkan profit atau keuntungan dan meminimalkan biaya (Expense atau 

cost) guna mendapatkan suatu pengambilan keputusan yang maksimum,dalam 

menjalankan perusahaan kea rah perkembangan dan perusahaan yang berjalan 

atau survive dan expantion.  

2 .2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan   

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang 

dilaksanakan oleh suatu perusahaan dengan menyajikan laporan-laporan periodik 

berisi data keuangan yang akan digunakan oleh pihak 

manajemen,investor,kreditur dan pihak-pihak lain diluar perusahaan yang 

berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan-

keputusan ekonomi.  

Pengertian laporan keuangan menurut Martono dan Marjito (2005:51) 

adalah : 

Laporan Keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan 

keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu . 

Bagi para investor yang melakukan analisis perusahaan,informasi laporan 

keuangan yang dipublikasikan merupakan salah satu jenis informasi yang paling 

mudah dan paling murah didapatkan dibandingkan dengan alternative informasi 

lainnya. 



2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Pada dasarnya laporan keuangan mempunyai tujuan untuk melaporkan 

aktivitas keuangan dan operasi perusahaan yang menggambarkan hasil-hasil yang 

dicapai perusahaan pada periode tertentu.  

menurut Sofyan dalam bukunya Analisis Kritis atas Laporan Keuangan 

(2004:132-133) Tujuan Laporan Keuangan yaitu : 

1. Untuk menerbitkan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 

aktiva dari kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

2. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 

perusahaan dalam akyiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu 

perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh 

laba. 

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat membantu para 

pemakai laporan keuangan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam 

menghasilkan laba. 

4. Untuk mengungkapkan sejauh lingkup informasi lain yang berhubungan 

dengan laporan yang relevan untuk pemakai laopran keuangan,seperti 

informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. 

5. Untuk memberikan informasi penting lainnya.  

2.2.3 Pihak-pihak yang Berkepentingan Dalam Laporan Keuangan  

Laporan keuangan dimaksudkan untuk menyediakan informasi keuangan 

untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan.Pemakai laporan keuangan keuangan  menurut Sofyan (2004:124) 

adalah : 

1. Pemegang Saham 

Pemegang Saham ingin mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan,asset,hutang,modal,hasil,biaya,dan laba.ia juga ingin 

mengetahui perkembangan dari waktu ke waktu,Perbandingan dengan 

usaha sejenis dan perusahaan lainnya.  



2. Investor 

Investor dalam hal tertentu sama dengan pemegang saham bagi investor 

potensial,ia akan melihat kemungkinan potensial keuntungan yang akan 

diperoleh dari perusahaan. 

3. Analisis Pasar Modal 

Analisis pasar modal melakukan analisa terhadap laporan keuangan 

perusahaan yang go public maupun yang berpotensi untuk masuk ke pasar 

modal. 

4. Manajer 

Manajer ingin mengetahui kondisi dan pertimbangan keuangan 

perusahaan yang dipimpinnya. 

5. Karyawan dan Serikat Pekerja 

Karyawan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk 

menetapkan apakah ia masih harus terus bekerja atau pindah ke 

perusahaan lain. 

6. Dirjen pajak 

Perusahaan selalu memiliki kewajiban pajak.semua kewajiban ini akan 

bergantung kepada laopran keuangan. 

7. Kreditur 

Kreditur mengadakan analisa terhadap laporan keuangan perusahaan 

sebelum mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permintaan 

kredit. 

8. Supplier 

Laporan keuangan bisa menjadi informasi untuk mengetahui apakah 

perusahaan layak atau tidak. 

9. Pemerintah 

Pemerintah membutuhkan laporan keuangan karena ingin mengetahui 

apakah perusahaan telah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. 

10. Peneliti / akademis 

Bagi para peneliti / akademis ,laporan keuangan sangat penting untuk 

diolah dan mengambil kesimpulan dari penelitian. 



2.2.4 Manfaat Laporan Keuangan  

Manfaat laporan keuangan diantaranya terletak pada interprestasi masing-

masing pemakainya.pemakai dalam konteks ini adalah pihak-pihak yang 

berkepentingan,umunya secara ekonomis terhadap perusahaan yang mengeluarkan 

laporan keuangan yang bersangkutan.  

Secara pokok manfaat dari laporan keuangan adalah memberikan 

informasi mengenai tingkat kesehatan keuangan perusahaan yang akan 

mengeluarkan laporan keuangan,dari hasil analisis tersebut dapat diketahui 

potensi-potensi dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan sehingga  

pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat mempergunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

Menurut  Myer dan Munawir (2004 : 5) menyatakan bahwa :  

Dua daftar yang disusun oleh Akuntan pada Akhir periode untuk 
suatu perusahaan.Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar 
posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada 
waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kewajiban bagi perseroan-
perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus 
atau daftar laba yang tak dibagikan (laba yang ditahan).

   

2.2.5 Analisis Laporan Keuangan 

2.2.5.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan adalah penelaah dengan mempelajari 

hubungan-hubungan atau tendensi-tendensi untuk menentukan posisi keuangan 

dan hasil operasional serta perkembangan perusahaan menurut laporan keuangan 

yang disajikan oleh perusahaan yang bersangkutan.  

Menurut Sofyan (2004:190) analisis laporan keuangan adalah : 

Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi 
yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan 
yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain antara data 
kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk 
mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam 
proses menghasilkan keputusan yang lebih tepat .   



Dari definisi diatas jelas bahwa analisis laporan keuangan merupakan 

suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi 

posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa 

lalu,dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling 

mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang.  

2.2.5.2 Analisis Rasio Keuangan 

Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak 

seperti investor,kreditor,analisis,konsultan keuangan pialang,pemerintah,dan 

pihak manajemen sendiri.penilaian kinerja keuangan dapat dilihat dengan cara 

menganalisis laporan keuangan.menurut Martono dan Harjito dalam bukunya 

Manajemen Keuangan (2002:52) analisis laporan keuangan yang banyak 

digunakan adalah analisis tentang rasio   keuangan. Berdasarkan sumber 

analisis,rasio keuangan dapat dibedakan : 

1. Perbandingan internal (internal comparison),yaitu membandingkan rasio pada 

saat ini dan rasio pada masa lalu dan masa yang akan datang dalam 

perusahaan yang sama. 

2. Perbandingan Eksternal (eksternal comparison) dan sumber-sumber 

industri,yaitu membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan-

perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri pada saat yang sama. 

Karena perbedaan tujuan dan harapan yang ingin dicapai,maka analisis 

keuangan juga beragam.Menurut Sofyan  (2004:297) kelompok rasio keuangan 

dikembangkan menjadi empat kelompok,yaitu : 

1. Rasio Likuiditas,yang menunjukan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada 

waktunya. 

2. Rasio Aktivitas,menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan asset untuk memperoleh penjualan. 

3. Rasio Leverage ,menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. 



4. Rasio Profitabilitas,dapat mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan 

penjualan,asset maupun bagi modal sendiri.  

2.3 Struktur Modal 

2.3.1 Pengertian Modal 

Modal merupakan sejumlah dana yang menjadi dasar untuk mendirikan 

suatu perusahaan.setiap perusahaan tentu akan membutuhkan modal untuk 

membiayai kegiatan operasional sehari-harinya,baik untuk investasi maupun 

untuk keperluan lainnya.besarnya modal yang diperlukan akan berbeda sesuai 

dengan besar kecilnya skala perusahaan.Namun demikian,pengertian modal ini 

akan berbeda-beda  tergantung dari aspek mana dilihatnya.Hal ini sangat 

tergantung kepada pandangan pihak yang menafsirkannya dan kadang-kadang 

pengertian dari yang satu berbeda dengan pihak lainnya. Pengertian modal 

menurut Gitman (2006:320) adalah sebagai berikut : 

Capital is the long-term funds of a firm,all items on the right-hand side 

of the firm s balance sheet,excluding current liabilities.

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa modal adalah 

pembiayaan atau pendanaan jangka panjang yang dilakukan oleh suatu perusahaan 

untuk melancarkan kegiatan operasionalnya.  

2.3.2 Jenis-jenis Modal 

2.3.2.1. Modal Sendiri 

Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik dan 

tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya.Modal sendiri 

juga dapat didefinisikan dana yang dipinjam dalam jangka waktu tak terbatas dari 

para pemegang saham.secara umum dikatakan pinjaman baru dikembalikan kepada 

para pemegang saham bilamana perusahaan tersebut dipailitkan (Sutojo dan 

Kleinteuber 2002:20). 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, modal sendiri dapat diartikan 

sebagai dana yang berasal dari pemegang saham di dalam perusahaan untuk jangka 



waktu yang tidak tertentu lamanya. Sumber modal sendiri dapat berasal dari dalam 

perusahaan maupun luar perusahaan. Sumber dari dalam (internal financing) berasal 

dari hasil operasi perusahaan yang berbentuk laba ditahan dan penyusutan. 

Sedangkan sumber dari luar (external financing) dapat dalam bentuk saham biasa 

atau saham preferen (Husnan 2004:276). Komponen dari modal sendiri di dalam 

suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari: 

1. Modal saham 

Saham menunjukkan bukti kepemilikan yang diterbitkan oleh perusahaan 

(Husnan 2004:276). Sedangkan menurut Riyanto (2004:238) saham adalah tanda 

bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perseroan terbatas. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa saham adalah tanda bukti kepemilikan atau pengambil 

bagian dalam suatu perseroan terbatas. 

Menurut Sudjana dan Barlian dalam bukunya Manajemen Keuangan I

 

(2002:301), jenis-jenis modal saham terdiri dari: 

a) Saham biasa (Common Stock) 

Pemegang saham biasa akan mendapat dividen pada akhir tahun pembukuan, 

hanya kalau perusahaan tersebut mendapat keuntungan. 

b) Saham Preferen (Prefered Stock) 

Pemegang saham preferen mempunyai keistimewaan tertentu di ataspemegang 

saham biasa. Pertama, dividen dari saham preferen diambil terlebih dahulu 

barulah disediakan untuk pemegang saham biasa. Kedua, apabila perusahaan 

dilikuidir, maka dalam pembagian kekayaan saham prefern didahulukan 

daripada saham biasa. 

c) Saham Preferen Kumulatif (Cummulative Prefered Stock) 

Jenis saham ini pada dasarnya adalah sama dengan saham preferen. 

Perbedaannya hanya terletak pada adanya hak kumulatif pada saham preferen 

kumulatif. Dengan demikian pemegang saham kumulatif apabila tidak 

menerima deviden selama beberapa waktu karena besarnya laba tidak 

mengizinkan atau karena adanya kerugian, pemegang saham jenis ini 

dikemudian hari apabila perusahaan mendapatkan keuntungan berhak untuk 

menuntut dividen-dividen yang tidak dibayarkan diwaktu-waktu yang lampau. 



2. Cadangan 

Menurut Riyanto dalam bukunya Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan 

(2001:242) cadangan dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari 

keuntungan yang dibentuk oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau 

atau dari tahun yang berjalan (reserve that are surplus). Tidak semua cadangan 

termasuk dalam pengertian modal sendiri. 

Cadangan yang termasuk dalam modal sendiri antara lain: 

a) Cadangan Ekspansi 

b) Cadangan modal kerja 

c) Cadangan selisih kurs 

d) Cadangan untuk menampung hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak 

diduga   sebelumnya. 

3. Laba Ditahan 

Laba ditahan adalah akumulasi laba sesudah pajak yang dikumpulkan sejak 

perusahaan didirikan dan tidak dibagikan kepada pemiliknya Sutrisno (2004 : 

185) Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa laba ditahan 

adalah keuntungan sesudah pajak yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan 

sebagai deviden. Komponen modal sendiri ini merupakan modal dalam 

perusahaan yang dipertaruhkan untuk berbagai risiko, baik risiko usaha, risiko 

investasi, maupun risiko-risiko lainnya. Menurut Gitosudarmo dan Basri 

(2002:16), risiko usaha adalah risiko yang disebabkan tidak berhasilnya 

perusahaan  untuk memperoleh hasil di dalam lingkungan di dunia bisnis. Hal ini 

disebabkan oleh produknya mungkin tidak laku terjual, mesin-mesin tidak 

berjalan secara normal dan sebagainya. Sedangkan risiko investasi yaitu 

kemungkinan bahwa perusahaantidak dapat memperoleh laba yang cukup besar 

untuk menutup beban-beban finansial yang berupa beban bunga, pengembalian 

cicilan utang ataupun pembayaran dividen kepada para pemegang saham. 

Berkaitan dengan uraian tersebut, pembagian risiko investasi perusahaan 

dinyatakan dalam perbandingan modal sendiri dengan utang jangka panjang atau 

debt/equity ratio yang direncanakan untuk mendanai investasi. Debt/equity ratio 

yang paling ideal adalah 50/50, artinya perusahaan dan kreditur masing-masing 



mendanai 50% jumlah dana yang dibutuhkan untuk pengadaan harta tetap dan 

perluasan usaha.Dalam struktur pendanaan seprti itu debitur dan kreditur 

menanggung risiko investasi dengan proporsi sama (Sutojo dan Kleinsteuber 

2004: 211).  

Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dikemukakan bahwa setiap 

perusahaan harus mempunyai sejumlah modal sendiri minimum yang diperlukan 

untuk menjamin keberlangsungan hidup perusahaan. Besaran modal sendiri yang 

lebih dominan dari modal asing dalam struktur modal perusahaan mutlak 

diperlukan, untuk menjaga tingkat solvabilitas perusahaan.  

2.3.2.2 Modal Asing atau Hutang  

Modal Asing atau Hutang merupakan modal yang berasal dari luar 

perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan,dan bagi perusahaan 

yang bersangkutan modal tersebut merupakan hutang.Hutang ini pada saatnya 

harus dibayar kembali.Menurut Sudjana dan Barlian dalam bukunya 

Manajemen Keuangan

 

(2002 : 270) bahwa modal asing dapat dikelompokkan 

menjadi tiga golongan,yaitu : 

1. Hutang Jangka Pendek (Short-term debt)  

Pinjaman jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling 

lama satu tahun.Sebagian besar pinjaman jangka pendek terdiri dari kredit 

perdagangan,yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan 

usahanya.Yang termasuk dalam hutang jangka pendek antara lain kredit 

rekening Koran,kredit dari penjual,kredit dari pembeli,dan kredit wesel. 

2. Hutang Jangka Menengah  

Hutang jangka menengah adalah hutang yang jangka waktu atau umumnya 

adalah lebih dari satu tahun dan kurang dari 10 tahun.Kebutuhan membelanjai 

usaha dengan jenis kredit ini dirasakan karena adanya kebutuhan yang tidak 

dapat dipenuhi dengan kredit jangka pendek di satu pihak dan juga sukar 

untuk dipenuhi dengan kredit jangka panjang di lain pihak.Untuk kebutuhan 

modal yang tidak begitu besar jumlahnya juga tidak ekonomis untuk dipenuhi 



dengan dana yang berasal dari pasar modal.Ada dua bentuk utama dari hutang 

jangka menengah,yaitu  : 

a. Term loan   

Term loan adalah kredit usaha dengan umur lebih dari satu tahun dan 

kurang dari 10 tahun.pada umumnya term loan dibayar kembali dengan 

angsuran tetap selama suatu periode tertentu (amortization 

payments),misalkan pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan,setiap 

kuartal atau setiap tahun. 

b. Lease financing 

Lease adalah persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dari 

aktiva (lessor) menginginkan pihak lain (lessee) untuk menggunakan jasa 

dari aktiva tersebut selama suatu periode tertentu. 

3. Hutang jangka panjang (Long-term debt) 

Hutang jangka panjang adalah sumber pembiayaan atau pembayaran hutang 

yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun , biasanya antara 5 tahun 
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tahun(Sudjana dan Barlian 2002:272). Utang jangka panjang juga dapat 

didefinisikan sebagai kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya 

(jatuh temponya) masih panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca) 

(Munawir 2002:19). Sedangkan menurut Fransisko (2005:15), utang jangka 

panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya masih 

panjang atau lebih dari satu tahun. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa utang jangka 

panjang adalah kewajiban keuangan yang mempunyai jangka waktu pembayaran 

lebih dari satu tahun. Utang jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk 

membelanjai perluasan perusahaan (ekspansi) atau modernisasi dari perusahaan, 

karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar. 

Jenis atau bentuk-bentuk utama dari utang jangka panjang ini antara lain: 

1. Obligasi 

Obligasi merupakan instrument hutang jangka panjang yang digunakan 

oleh kelompok bisnis dan pemerintah untuk mendapatkan sejumlah besar 

uang,khususnya dari berbagai kelompok pemberi pinjaman  (Sudjana dan 



Barlian 2002:91). Menurut Riyanto (2004:283), obligasi adalah pinjaman uang 

untuk jangka waktu yang panjang, untuk mana si debitur mengeluarkan surat 

pengakuan utang yang mempunyai nominal tertentu. Dari beberapa pendapat 

tersebut dapat disimpulkan, bahwa obligasi adalah surat tanda utang jangka 

panjang yang mempunyai nilai nominal tertentu. Jenis-jenisobligasi antara lain 

adalah : 

a) Obligasi biasa (Bonds) 

Obligasi biasa adalah obligasi yang bunganya tetap dibayar oleh debitur 

dalam waktu-waktu tertentu, dengan tidak memandang apakah debitur 

memperoleh keuntungan atau tidak. Biasanya kupon (bunga obligasi) 

dibayar dua kali setiap tahunnya. 

b) Obligasi pendapatan (income bonds) 

Income bonds adalah jenis obligasi dimana pembayaran bunga hanya 

dilakukan pada waktu debitur atau perusahaan yang mengeluarkan surat 

obligasi tersebut mendapat keuntungan. Tetapi di sini kreditur memiliki 

hak kumulatif, artinya apabila pada suatu tahun perusahaan menderita 

kerugian sehingga tidak dibayarkan bunga, dan apabila ditahun 

kemudiannya perusahaan mendapat keuntungan, maka kreditur berhak 

untuk menuntut bunga dari tahun yang tidak dibayar itu. 

c) Obligasi yang dapat ditukarkan (convertible bonds) 

Convertible bonds adalah obligasi yang memberikan kesempatan kepada 

pemegang surat obligasi tersebut untuk menukarkannya dengan saham dari 

perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, maka jenis obligasi ini 

memungkinkan pemegangnya untuk mengubah statusnya, yaitu dari 

kreditur menjadi pemilik.  

2. Utang hipotik (Mortgage) 

Utang hipotik adalah pinjaman jangka panjang dimana pemberi uang 

(kreditur) diberi hak hipotik tentang suatu barang tidak bergerak, agar supaya 

bila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang itu dapat dijual dan 

dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk menutup tagihannya 



(Riyanto 2004:239). Sedangkan menurut Fransisko (2005:15), utang hipotik 

adalah utang perusahaan kepada pihak lain yang disertai barang jaminan 

berupa aktiva tetap berwujud. Dari beberapa pendapat tersebut dapat 

disimpulkan, bahwa utang hipotik adalah utang jangka panjang kepada pihak 

lain yang disertai barang jaminan berupa aktiva tetap berwujud.Besaran 

jumlah utang jangka panjang akan berpengaruh terhadap baik dan buruknya 

struktur modal. Menurut Sutojo dan Kleinsteuber (2004:323) struktur modal 

yang kurang sehat ditandai oleh terlalu besarnya jumlah pinjaman dari pihak 

ketiga untuk mendanai kegiatan bisnis. Sedangkan menurut Riyanto 

(2004:296) suatu perusahaan yang mempunyai struktur modal yang tidak baik, 

dimana mempunyai utang yang sangat besar akan memberikan beban yang 

berat pada perusahaan yang bersangkutan. 

Modal asing/Hutang jangka panjang di lain pihak,merupakan sumber dana 

bagi perusahaan yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu.semakin 

lama jangka waktu dan semakin semakin ringannya syarat-syarat pembayaran 

kembali hutang tersebut akan mempermudah dan memperluas bagi perusahaan untuk 

memberdayagunakan sumber dana yang berasal dari modal asing/hutang jangka 

panjang tersebut.Meskipun demikian ,hutang harus tetap dibayar kembali pada waktu 

yang sudah ditetapkan tanpa memperhatikan kondisi finansial perusahaan pada saat 

itu dan harus sudah disertai dengan bunga yang sudah diperhitungkan 

sebelumnya.Dengan demikian seandainya perusahaan tidak mampu membayar 

kembali hutang atau bunganya,maka kreditur dapat memaksa perusahaan dengan 

menjual asset yang dijadikan jaminannya.Oleh karena itu,kegagalan untuk membayar 

kembali hutang atau bunganya kan mengakibatkan para pemilik perusahaan 

kehilangan kontrol terhadap perusahaannya seperti halnya terhadap sebagian atau 

keseluruhan modalnya yang ditanamkan dalam perusahaan.Begitu pula 

sebaliknya,para kreditur pun dapat kehilangan kontrol terhadap sebagian atau 

seluruhnya dana/pinjaman dan bunganya.karena segala macam bentuk yang 

ditanamkan didalam perusahaan selalu dihadapkan pada risiko kerugian. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar  proporsi modal 

asing / hutang jangka panjang dalam struktur modal perusahaan ,akan semakin besar 

pula risiko kemungkinan  terjadinya ketidakmampuan untuk membayar kembali 



hutang jangka panjang beserta bunganya pada tanggal jatuh temponya.Bagi kreditur 

hal ini berarti bahwa kemungkinan turut serta dana yang mereka tanamkan didalam 

perusahaan untuk dipertaruhkan pada kerugian juga semakin besar.   

2.3.3 Pengertian Struktur Modal  

Salah satu keputusan penting yang harus diambil oleh seorang manajer 

keuangan adalah bagaimana perusahaan memperoleh modal untuk memenuhi 

kebutuhan investasinya.perusahaan membutuhkan dana yang cukup agar 

kontinuitas perusahaan dapat berjalan dengan baik.pemenuhan kebutuhan dana 

tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan modal sendiri atau dengan modal 

pinjaman. 

Pengertian Struktur modal merupakan kombinasi antara bauran segenap 

pos yang masuk ke dalam sisi kanan neraca sumber modal perusahaan. Struktur 

atau komposisi modal harus diatur sedemikian rupa sehingga terjamin stabilitas 

finansial perusahaan,memang tidak ada ukuran yang pasti mengenai jumlah dan 

komposisi modal dari tiap-tiap perusahaan,tetapi pada dasarnya pengaturan 

terhadap struktur modal dalam perusahaan harus berorientasi pada tercapainya 

stabilitas finansial dan terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan. 

Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari sumber modal sendiri berasal 

dari modal saham,laba ditahan dan cadangan.Jika dalam pendanaan perusahaan 

yang berasal dari modal sendiri masih mengalami kekurangan (defisit) maka perlu 

dipertimbangkan pendanaan perusahaan yang berasal dari luar,yaitu : dari hutang 

(debt financing).Namun dalam pemenuhan kebutuhan dana perusahaan harus 

mencari alternatif-alternatif pendanaan yang efisien.Pendanaan yang efisien akan 

terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Struktur modal 

yang optimal dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan 

biaya penggunaan modal keseluruhan dan biaya modal rata-rata sehingga akan 

memaksimalkan nilai perusahaan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa struktur modal adalah  

kombinasi dari hutang dan modal dalam perusahaan yang digunakan untuk 

membiayai aktivanya.Kombinasi yang baik akan menghasilkan struktur modal 



yang optimal.Struktur modal berkaitan dengan masalah dari mana sumber 

dananya berasal untuk aktiva yang dibelanjainya itu.Dengan demikian,struktur 

modal adalah pencerminan dari cara suatu perusahaan untuk membiayai aktivanya 

yang merupakan komposisi dari sumber modal yang terdiri dari hutang jangka 

pendek,hutang jangka panjang dan modal pemegang saham.  

2.3.4 Arti Pentingnya Struktur Modal  

Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai operasi 

perusahaan,yang bisa dipenuhi dari pemilik modal sendiri atau dari pihak lain 

berupa hutang,dana tersebut mempunyai modal yang ditanggung perusahaan. 

Struktur modal akan menentukan biaya modal.Biaya modal adalah balas jasa 

yang harus dibayar perusahaan kepada masing-masing pihak yang menanamkan 

modal dalam perusahaan. 

Dalam kaitannya dengan biaya modal sendiri maupun hutang perlu dirinci 

lebih lanjut,karena tiap-tiap jenis modal mempunyai konsekuensi tersendiri,baik 

jenis,cara perhitungan maupun ada atau tidak adanya keharusan untuk dibayarkan. 

Sumber modal disini terbatas pada modal tetapnya saja,yaitu hutang jangka 

panjang,modal saham preferen dan modal saham biasa.Keputusan untuk 

menggunakan tiap-tiap jenis modal tersebut atau mengkombinasikan senantiasa 

dihadapkan pada berbagai pertimbangan baik yang bersifat kualitatif maupun 

kuantitatif yang mencakup tiga unsur penting yaitu : 

1. Sifat keharusan untuk membayar balas jasa atas penggunaan modal kepada 

pihak yang menyediakan dana tersebut atau sifat keharusan untuk 

pembayaran biaya modal. 

2. Sampai seberapa jauh kewenangan atau campur tangan pihak penyedia 

dana dalam pengelola perusahaan. 

3. Risiko yang dihadapi perusahaan. 

Arti pentingnya struktur modal terutama disebabkan oleh perbedaan 

karakteristik diantara jenis modal tersebut,perbedaan karakteristik diantara jenis 

modal tersebut secara umum mempunyai pengaruh pada dua aspek penting dalam 

kehidupan perusahaan yaitu : 



1. Terhadap kemampuan untuk menghasilkan laba. 

2. Terhadap Kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutang 

Jangka panjang. 

Menurut Riyanto (2004:282), masalah struktur modal pada umumnya 

timbul ketika perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut : 

a) Pada waktu mengorganisir atau mendirikan perusahaan baru. 

b) Pada waktu membutuhkan tambahan modal baru untuk perluasan atau 

ekspansi. 

c) Pada waktu diadakan consolidation baik dalam bentuk merger atau 

amalgation dengan perusahaan lain yang sudah ada. 

Merger terjadi apabila ada satu badan usaha atau lebih dihisap 

(dikuasai) oleh badan usaha lain yang sudah ada. Amalgation terjadi 

apabila ada dua badan usaha atau lebih dimana semuanya meleburkan diri 

dan sebagaipenggantinya didirikan satu badan usaha baru yang merupakan 

penggabungan dari badan usaha-badan usaha yang dilebur tersebut. 

d) Pada waktu dijalankan her-kapitalisasi (Recapitalzation), Debt 

Readjustment, dan Reorganisasi Finansial.Recapitalization dapat diartikan 

sebagai penyusunan kembali struktur modal, misalnya dengan menambah 

atau mengurangi jumlah modal saham.Dengan kata lain dapat dikatakan 

sebagai perubahan-perubahan baik dalam bentuk (form), maupun dalam 

jumlah lembar dari securities yang beredar.Debt Readjustment meliputi 

perubahan-perubahan yang fundamental dengan struktur modal, misalnya 

mengadakan perubahan nilai nominal dari obligasi engeluarkan obligasi 

baru untuk mengganti uang obligasi yang telah ikeluarkan dahulu 

(Refunding of Debt) dan lain sebagainya. Reorganisasi finansial meliputi 

perbaikan dari keseluruhan struktur modal yang terpaksa arus dilakukan, 

karena badan usaha yang bersangkutan telah nyata-nyata dalam keadaan 

insovabel dalam keadaan ancaman insolvency. Perubahan-perubahan 

tersebut dimaksudkan supaya badan usaha tersebut untuk selanjutnya 

dapat bekerja dengan basis finansiil yang lebih kuat. 



Keputusan dalam pemenuhan kebutuhan dana bersangkutan dengan 

penentuan jenis(kualitas) sumber dana yang akan digunakan, perlu dianalisisapakah 

perusahaan akan menggunakan sumber ekstern yang berasal dari utanghipotik atau 

emisi obligasi, atau dengan menerbitkan saham baru. Penentuan jenis modal yang 

akan digunakan akan mempengaruhi baik buruknya struktur modal. 

Berkaitan dengan uraian tersebut, dalam menetapkan dana jangka panjang 

yang akan dipilih, perusahaan harus memperhitungkannya dengan matang agar 

diperoleh struktur modal yang optimal. Struktur modal merupakan perimbangan 

antara penggunaan modal sendiri dengan penggunaan hutang jangka panjang, 

maksudnya adalah berapa besar modal sendiri dan berapa besar hutang jangka 

panjang sehingga bisa optimal. 

Perusahaan yang mempunyai tingkat struktur modal yang optimal akan 

menghasilkan pengembalian yang optimal pula sehingga bukan hanya perusahaan 

yang memperoleh keuntungan, tapi para pemegang saham pun ikut memperoleh 

keuntungan. Struktur modal yang tidak optimal akan menimbulkan biaya modal 

yang terlalu besar. Apabila utang yang digunakan terlalu besar maka akan 

menimbulkan biaya utang yang besar. Dilain hal, jika perusahaan menerbitkan 

terlalu banyak saham maka biaya modal yang ditanggung terlalu besar, karena 

diantara biaya modal yang lain, biaya sahamlah yang paling besar (Margaretha 

2003:100). Oleh karena itu perlu diusahakan adanya keseimbangan yang optimal 

antar modal asing dan modal sendiri. 

Dalam hal ini,pendapatan yang dihasilkan dari sumber-sumber ekonomi yang 

dimiliki perusahaan akan dialokasikan kepada masing-masing pihak yang 

menyediakan dana sebagai berikut : 

a. Kepada debitur dalam jumlah tertentu yang tidak tergantung pada jumlah 

pendapatan      yang dihasilkan bahkan juga terdapat ada atau tidak adanya 

penggunaan sumber ekonomi dalam perusahaan.Bunga atas hutang kepada 

kreditur harus dibayar,bahkan dalam keadaan dimana menderita kerugian 

dalam operasinya. 

b. Kepada pemilik saham,seluruh sisa pendapatan yang dihasilkan oleh 

perusahaan dari sumber-sumber ekonominya setelah dikurangi haknya para 

kreditur.Oleh karena itu,kemungkinan para pemilik saham akan memperoleh 



bagian yang lebih besar,sama atau kurang dari bagian yang diterima oleh 

kreditur,bahkan perusahaan mengalami kegagalan di dalam operasinya para 

pemilik saham harus membayar extra untuk membalas jasa kepada para 

kreditur.Dalam situasi demikian dana yang diinvestasikan oleh pemilik tidak 

hanya berkurang karena adanya kerugian didalam operasinya tetapi sebagai 

akibat dari kegiatan pembelanjaan.  

Apabila suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya 

mengutamakan pemenuhan dengan sumber dari dalam perusahaan akan 

mengurangi ketergantungannya kepada pihak luar,tetapi apabila kebutuhan dana 

sudah demikian meningkatnya karena pertumbuhan perusahaan dan dana dari 

sumber intern sudah digunakan semua maka tidak ada pilihan lain selain 

menggunakan dana yang berasal dari luar perusahaan baik hutang dengan 

mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhan dananya,kalau dalam 

memenuhi kebutuhan dana dari sumber extern tersebut mengutamakan pada 

hutang saja ,maka ketergantungan kita pada pihak luar akan semakin besar dan 

risiko finansialnya semakin besar ,sebaliknya kalau kita hanya mendasarkan pada 

saham saja,biaya akan sangat mahal.Biaya penggunaan dana yang berasal dari 

saham baru adalah paling mahal dibandingkan dengan sumber-sumber dana 

lainnya.Oleh karena itu perlu diusahakan adanya keseimbangan optimal antara 

kedua sumber dana tersebut.  

Dari uraian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa arti pentingnya 

struktur modal merupakan masalah penting bagi setiap perusahaan,karena baik 

buruknya struktur modal  akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap 

posisi finansial perusahaan.Suatu perusahaaan yang mempunyai struktur modal 

yang kurang baik dimana mempunyai hutang yang sangat besar akan memberikan 

beban yang berat kepada perusahaan yang bersangkutan,sehingga akan 

berpengaruh pada labanya,struktur modal merupakan cermin dari kebijaksanaan 

perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan.  

2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Struktur Modal 

Salah satu tugas manajer keuangan adalah memenuhi kebutuhan dana di 

dalam melakukan tugas tersebut manajer keuangan diharapkan adanya suatu 



variasi dalam pembelanjaan,dalam arti kadang-kadang perusahaan lebih 

menggunakan modal sendiri (equity).Oleh karena itu,manajer keuangan di dalam 

operasi perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal menurut Eugene 

F.Brigham dan Joel F.Houston dalam bukunya Dasar-dasar Manajemen 

Keuangan (2006:6) yaitu : 

a. Risiko Bisnis atau tingkat risiko yang terkandung dalam operasi 

perusahaan apabila ia tidak menggunakan hutang. Makin besar risiko 

bisnis perusahaan,makin rendah hutang adalah optimal. 

b. Posisi pajak perusahaan,alasan utama menggunakan hutang adalah karena 

biaya bunga dapat dikurangi dalam perhitungan pajak,sehingga 

menurunkan biaya pajak sesungguhnya. 

c. Fleksibilitas keuangan, atau kemampuan untuk menambah modal dengan 

persyaratan yang wajar dalam keadaan yang memburuk. 

d. Konvervatisme atau agresivitas manajemen,manajer yang agresif lebih 

cenderung menggunakan hutang untuk meningkatkan laba. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan menurut 

Agus Sartono (2001:73) adalah : 

a. Tingkat Penjualan 

Perusahaan dengan penjualan yang relative stabil berarti memiliki aliran kas 

yang relatif stabil pula, maka dapat menggunakan hutang lebih besar daripada 

perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil. 

b. Struktur Aktiva 

Perusahaan yang memiliki aktiva tetap dalam jumlah besar dapat 

menggunakan  hutang dalam jumlah besar, hal ini disebabkan karena dari 

skala perusahaan besar akan lebih mudah mendapatkan akses ke sumber dana 

dibandingkan dengan  perusahaan kecil. 

c. Tingkat Pertumbuhan Perusahaan 

Semakin cepat pertumbuhan perusahaan maka semakin besar kebutuhan dana 

untuk pembiayaan ekspansi. 



d. Skala Perusahaan 

Perusahaan besar akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal 

dibanding dengan perusahaan kecil. 

Faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan  menurut Brigham dan Houston (2001:39-41) adalah : 

a. Stabilitas Penjualan. 

Jika penjualan relatif stabil, perusahaan dapat secara aman menggunakan 

hutang lebih tinggi dan berani menanggung beban tetap yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. 

b. Struktur Aktiva.  

Apabila aktiva perusahaan cocok digunakan untuk dijadikan agunan kredit  

perusahaan tersebut cenderung menggunakan banyak hutang. 

c. Leverage operasi. 

Jika hal hal lain tetap sama, perusahaan dengan leverage operasi yang lebih 

kecil cenderung lebih mampu untuk memperbesar leverage keuangan karena 

ia akan mempunyai resiko bisnis yang lebih kecil. 

d. Tingkat Pertumbuhan. 

Perusahaan perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan lebih cepat, 

akan membutuhkan dana dari sumber ekstern yang lebih besar. 

e. Profitabilitas. 

Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi, 

menggunakan hutang yang relatif kecil. Laba ditahannya yang tinggi sudah 

memadai membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan. 

f. Pajak. 

Bunga merupakan biaya yang dapat mengurangi pajak perusahaan, sedangkan  

deviden tidak. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pajak perusahaan, 

semakin besar keuntungan dari penggunaan pajak, semakin besar daya tarik 

penggunaan hutang. 

g. Pengendalian. 

Pengaruh hutang lawan saham terhadap posisi pengendalian manajemen bisa  

mempengaruhi struktur modal. 



h. Sifat Manajemen. 

Sifat manajemen akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan 

mengenai cara pemenuhan kebutuhan dana. 

i. Sikap Pemberi Pinjaman dan Lembaga Penilai Peringkat. 

Tanpa memperhatikan analisis para manajer atas faktor faktor leverage yang 

tepat bagi perusahaan mereka, sikap pemberi pinjaman dan perusahaan penilai 

peringkat seringkali mempengaruhi keputusan struktur keuangan. 

j. Keadaan Pasar Modal. 

Keadaan pasar modal sering mengalami perubahan dalam menjual sekuritas 

harus menyesuaikan dengan pasar modal tersebut. 

k. Kondisi Internal Perusahaan. 

Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang rendah sehingga tidak 

menarik bagi investor, maka perusahaan lebih menyukai pembelanjaan dengan 

hutang daripada mengeluarkan saham.  

2.4.1 Teori Struktur Modal 

Teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur 

modal pada nilai perusahaan kalau keputusan investasi dan kebijakan dividen 

dipegang konstan Dengan kata lain,seandainya perusahaan mengganti sebagian 

modal sendiri dengan hutang (atau sebaliknya) apakah harga saham akan 

berubah,apabila perusahaan tidak merubah keputusan-keputusan keuangan 

lainnya.  

2.4.1.1 Pecking Order Theory 

Menurut Myer (1984) sebagaimana yang dikutip oleh Hasa Nurrohim 

KP (jurnal bisnis & Manajemen vol 10 no 1,Januari 2008),pecking order 

theory menyatakan bahwa : 

a. Perusahaan menyukai internal finacing (pendanaan dari hasil operasi 

perusahaan,yang berwujud laba ditahan). 

b. Apabila dana dari luar (external financing) diperlukan maka perusahaan 

akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu yaitu : 



dimulai dengan menerbitkan obligasi,kemudian diikuti oleh sekuritas yang 

berkarasteristik opsi (seperti obligasi konversi),baru kemudian apabila 

masih belum mencukupi akan menerbitkan saham baru. 

Sesuai dengan teori ini,tidak ada suatu target debt to equity ratio,karena 

ada dua jenis modal sendiri,yaitu internal dan eksternal. Perusahaan lebih 

menyukai penggunaan dana dari modal internal yakni dana yang berasal dari 

aliran kas,laba ditahan dan depresiasi.Urutan penggunaan sumber pendanaan 

dengan mengacu pada pecking order theory adalah internal fund (dana 

internal),debt (hutang) dan equity (modal sendiri). 

Dana internal lebihj disukai dari dana eksternal karena dana internal 

memungkinkan perusahaan untuk tidak perlu membuka diri lagi dari sorotan 

pemodal luar.Kalau bisa memperoleh sumber dana yang diperlukan tanpa 

memperoleh sorotan dan publisitas public sebagai akibat penerbitan saham 

baru. 

Dana eksternal lebih disukai dalam bentuk hutang daripada modal sendiri 

karena dua alasan (Husnan:1996 dalam Hasa Nuroohim KP),yaitu : 

a. Pertimbangan biaya emisi 

Biaya emisi obligasi lebih murah dari biaya saham baru.Hal ini disebabkan 

karena penerbitan saham baru akan menurunkan harga saham lama. 

b. Manajer khawatir kalau penerbitan saham baru akan ditafsirkan sebagai 

kabar buruk (Bad News) oleh para pemodal dan membuat harga saham 

akan turun.Hal ini disebabkan antara lain oleh kemungkinan adanya 

asimetrik antara pihak manajemen dengan pihak pemodal.  

2.4.1.2 Trade off Theory  

Merupakan model struktur modal yang mempunyai asumsi bahwa struktur 

modal perusahaan merupakan keseimbangan antara keuntungan penggunaan 

hutang dengan biaya financial distress (kesulitan keuangan) dan agency cost  

(biaya keagenan).Dari model ini dapat dinyatakan bahwa perusahaan yang tidak 

menggunakan pinjaman sama sekali dan perusahaan yang menggunakan 

pembiayaan investasinya dengan pinjaman seluruhnya adalah buruk.Keputusan 



yang terbaik adalah keputusan yang moderat dengan mempertimbangkan kedua 

instrument pembiayaan. Trade off Theory merupakan model yang didasarkan pada 

trade off antara keuntungan dengan kerugian penggunaan hutang.Trade off  

tersebut dipengaruhi oleh beberapa variabel.Umumnya oleh keuntungan pajak dari 

penggunaan hutang,risiko financial distress dan penggunaan biaya 

agensi.Berdasarkan realita yang berasal dari hutang dalam jumlah yang 

besar,penggunaan modal sendiri mempunyai manfaat dan kerugian bagi 

perusahaan.Menurut Brigham,2001 sebagaimana yang dikutip oleh Hasa 

Nurrohim KP (dalam jurnal Bisnis & Manajemen vol 10 no 1,Januari 

2008),Hutang mempunyai keuntungan pada : 

a. Biaya bunga yang mempengaruhi penghasilan kena pajak,sehingga hutang 

menjadi  lebih rendah. 

b. Kreditur hanya mendapatkan biaya bunga yang bersifat relatif 

tetap,kelebihan keuntungan akan menjadi klaim bagi pemilik perusahaan.  

2.5  Struktur Aktiva 

2.5.1 pengertian Struktur Aktiva 

Struktur aktiva adalah penentuan berapa besar alokasi untuk masing-

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

.menurut Sutrisno (2004:22) struktur aktiva adalah perimbangan atau 

perbandingan baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif antar aktiva 

lancar dan aktiva tetap. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa struktur aktiva adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan aktiva 

tetap. 

Struktur aktiva dapat dipandang dari objek operasional yang pada dasarnya 

menggolongkan aktiva dalam perbandingan tertentu untuk keperluan operasi 

utama perusahaan. Untuk keperluan ini, struktur aktiva dapat dipandang dari dua 

sisi yaitu aktiva yang harus tersedia untuk beroperasi perusahaan selama periode 

akuntansi berlangsung serta aktiva yang harus disediakan untuk operasional 

perusahaan secara permanen. 



Berkaitan dengan uraian tersebut, yang dimaksud dengan aktiva yang 

harus disediakan untuk operasi selama periode akuntansi berlangsung adalah 

golongan aktiva lancar. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang 

dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau 

dikonsumsi dalam periode berikutnya, paling lama satu tahun atau dalam 

perputaran kegiatan perusahaan yang normal (Munawir 2002:14). Sedangkan 

menurut Fransisko (2005:9) aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lain 

yangdiharapkan dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam periode berikutnya 

(paling lama satu tahun). Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktiva lancar adalah 

uang kas dan aktiva lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi uang tunai, 

dijual atau dikonsumsi dalam periode kegiatan perusahaan periode berikutnya 

(paling lama satu tahun). 

Aktiva yang harus disediakan untuk beroperasinya perusahaan secara 

permanen adalah golongan aktiva tetap. Menurut Munawir (2002:17) aktiva tetap 

adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak (konkrit). Syarat 

lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki 

perusahaan, juga harus digunakan dalam operasai yang bersifat permanen (aktiva 

tersebut mempunyai umur kegunaan jangka panjang atau tidak akan habis dipakai 

dalam satu periode kegiatan perusahaan). Sedangkan menurut Fransisko 

(2005:10) aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang secara 

fisik tampak dan turut berperan dalam operasi perusahaan secara permanen, selain 

itu mempunyai umur ekonomis lebih dari satu periode dalam kegiatan perusahaan 

seperti tanah, gedung, mesin, peralatan kantor, kendaraan. Sehingga dapat 

disimpulkan, aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang secara 

fisik nampak (berwujud) dan turut berperan dalam operasi perusahaan secara 

permanen. Struktur aktiva diketahui dengan membandingkan total aktiva tetap dan 

total aktiva yang dimiliki perusahaan. Total aktiva tetap diketahui dengan 

menjumlahkan rekening-rekening aktiva tetap berwujud perusahaan seperti tanah, 

gedung, mesin dan peralatan, kendaraan dan aktiva tetap berwujud lainnya 

kemudian dikurangi akumulasi penyusutan aktiva tetap. Total aktiva adalah total 

atau jumlah keseluruhan dari kekayaan perusahaan yang terdiri dari aktiva 



tetap,aktiva lancar dan aktiva lain-lain, yang nilainya seimbang dengan total 

kewajiban dan ekuitas (Margaretha 2003:108).  

Total aktiva dalam penelitian ini diketahui dengan menjumlahkan aktiva 

lancar dan aktiva tidak lancar perusahaan. Aktiva lancar seperti yang telah 

diuraikan sebelumnya adalah uang kas dan aktiva lain yang diharapkan dapat 

dicairkan menjadi uang tunai dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun). 

Rekening yang termasuk dalam aktiva lancar antara lain kas, investasi jangka 

pendek, piutang wesel, piutang usaha, persediaan, dan biaya di bayar dimuka 

(Fransisko 2005:9). Sedangkan aktiva tidak lancar adalah aktiva yang 

mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai 

umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali 

perputaran operasi perusahaan) (Munawir 2002:16). Rekening yang termasuk 

dalam aktiva tidak lancar adalah investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva 

tetap tidak berwujud, beban yang ditangguhkan dan aktiva lain-lain (Fransisko 

2005:10).  

Perusahaan yang mempunyai aktiva tetap jangka panjang lebih besar, 

maka perusahaan tersebut akan banyak menggunakan hutang hipotik jangka 

panjang, dengan harapan aktiva tersebut dapat digunakan untuk menutup 

utangnya. Sebaliknya perusahaan yang sebagian besar aktiva yang dimilikinya 

berupa piutang dan persediaan barang yang nilainya sangat tergantung pada 

kelanggengan tingkat profitabilitas masing-masing perusahaan, tidak begitu 

tergantung pada pembiayaan utang jangka panjang dan lebih tergantung pada 

pembiayaan jangka pendek . 

Sedangkan menurut Riyanto (2002:298), kebanyakan perusahaan industri 

di mana sebagian  besar daripada modalnya tertanam dalam aktiva tetap (fixed 

assets), akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal yang permanen, 

yaitu modal sendiri, sedang hutang sifatnya sebagai pelengkap. Hal ini dapat 

dihubungkan dengan adanya struktur finansial konservatif yang horisontal yang 

menyatakan bahwa besarnya modal sendiri hendaknya paling sedikit dapat 

menutup jumlah aktiva tetap plus aktiva lain yang sifatnya permanen. Sedangkan 



perusahaan yang perusahaan yang sebagian besar dari aktivanya terdiri atas aktiva 

lancar akan mengutamakan kebutuhan danaya dengan utang jangka pendek..  

2.5.2 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

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

suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau 

modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu 

(Riyanto 2002:35). Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat 

disimpulkan, bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba, dengan membandingkan antara laba dengan aktiva atau modal 

yang menghasilkan laba tersebut. 

Cara untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan bermacam-macam, 

dapat berupa perbandingan antara laba yang berasal dari operasi atau usaha, laba 

bersih sebelum pajak dengan total aktiva, laba bersih sesudah pajak dengan 

keseluruhan aktiva ataukah perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan 

modal sendiri. Meskipun terdapat bermacam-macam penilaian profitabilitas suatu 

perusahaan, namun rasio yang pada umumnya digunakan oleh para pemakai 

laporan keuangan adalah profitabilitas ekonomi dan profitabilitas modal sendiri 

(Riyanto 2002:36). 

Profitabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan 

modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut dan dinyatakan dalam persen. Modal yang diperhitungkan dalam 

menghitung profitabilitas ekonomi hanyalah modal yang bekerja di dalam 

perusahaan (operating capital/assest) dengan demikian maka modal yang 

ditanamkan dalam perusahaan lain atau modal yang digunakan dalam efek 

(kecuali perusahaanperusahaan kredit) tidak diperhitungkan dalam menghitung 

profitabilitas ekonomi. 

Demikian pula laba yang diperhitungkan untuk menghitung profitabilitas 

ekonomi hanyalah laba yang berasal dari operasi perusahaan (laba 



usaha/operating profit).Oleh karena itu, laba yang diperoleh di luar perusahaan 

atau dari efek (deviden, kupon) tidak diperhitungkan dalam menghitung 

profitabilitas ekonomi Bagi suatu perusahaan, di samping laba tingkat 

profitabilitas merupakan masalah yang penting, sebab laba yang besar saja belum 

merupakan ukuran bahwa perusahaan tersebut telah dapat bekerja secara efisien. 

Efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan profitabilitas yang 

diperoleh dengan modal yang digunakan. 

Profitabilitas modal sendiri atau sering juga dinamakan rentabilitas usaha 

adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi para pemilik modal 

sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba 

tersebut dilain pihak .Laba yang dimaksudkan di sini adalah laba usaha setelah 

dikurangi dengan bunga modal asing dan pajak penghasilan (Earning after tax). 

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas 

terhadap struktur modal perusahaan, maka perlu dikaji mengenai Pecking Order 

Theory. Disebut pecking order karena teori ini menjelaskan mengapa perusahaan 

akan menentukan hierarki sumber dana yang paling disukai . 

Brealey dan Myers dalam Husnan (2004:325) menyatakan secara ringkas teori 

tersebut antata lain: 

1. Perusahaan lebih menyukai pendanaan dari hasil operasi perusahaan. 

2. Perusahaan mencoba menyesuaikan rasio pembagian deviden yang 

ditargetkan, dengan berusaha menghindari perubahan deviden secara 

drastis. 

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

fluktuasi profitabilitas dan kesempatan investasi yang tidak bisa diduga, 

mengakibatkan bahwa dana hasil operasi kadang-kadang melebihi 

kebutuhan dana untuk investasi, meskipun pada kesempatan yang lain, 

mungkin kurang. Apabila dana hasil operasi kurang dari kebutuhan 

investasi (capital expenditure), maka perusahaan akan mengurangi saldo 

kas atau menjual sekuritas yang dimiliki. 

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

perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu, 



dimulai dengan penerbitan obligasi, kemudian diikuti oleh sekuritas yang 

berkarakteristik opsi (seperti obligasi konversi), baru apabila masih belum 

mencukupi, saham baru diterbitkan. 

Implikasi pecking order theory adalah perusahaan yang mempunyai profit 

tinggi, akan menggunakan utang dalam jumlah rendah, dan sebaliknya. 

Perusahaan yang mempunyai profit tinggi memungkinkan mereka untuk 

menggunakan laba ditahan (retained earnings) sebagai sumber pendanaan 

perusahaan dari dalam. Alasannya, biaya dana internal lebih murah dibanding 

biaya dana eksternal (Mutamimah 2003:75). 

Sementara itu Brigham dan Houston (2006:40), mengatakan bahwa 

perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan 

hutang yang relatif kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk 

membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan 

secara internal. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa profitabilitas 

mempunyai pengaruh terhadap struktur modal dengan didasarkan bahwa 

perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi akan mengurangi 

ketergantungannya pada pihak luar, karena tingkat keuntungan yang tinggi 

memungkinkan perusahaan untuk memperoleh sebagian besar pendanaannya dari 

laba ditahan. Hal ini akan berpengaruh terhadap penentuan komposisi struktur 

modal.  

2.6  Hubungan Struktur Aktiva dengan Struktur Modal  

Struktur aktiva berhubungan dengan dengan jumlah aktiva yang dapat 

dijadikan agunan.Perusahaan dengan struktur aktiva yang tinggi cenderung 

menggunakan hutang yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang 

struktur aktivanya rendah,karena dengan aktiva tetap yang tinggi ,perusahaan 

dapat dengan mudah menjaminkan aktiva tersebut untuk mendapatkan 

hutang.Dengan demikian perusahaan dengan struktur aktiva yang tinggi 

cenderung struktur modalnya tinggi. 



 
Menurut Agus Sartono dalam bukunya Manajemen Keuangan Teori dan 

Aplikasi (2005:248) perusahaan yang memiliki asset tetap dalam jumlah besar 

dapat menggunakan hutang dalam jumlah yang lebih besar,karena dengan jumlah 

asset tetap yang besar akan mudah asset tersebut dijadikan jaminan untuk 

mendapat dana dari sumber hutang.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

hubungan (pengaruh) struktur aktiva terhadap struktur modal yaitu bilamana 

perusahaan mempunyai struktur aktiva tetap dalam jumlah besar akan cenderung 

mempunyai jumlah hutang yang besar.  

2.7  Hubungan Profitabilitas dengan Struktur Modal  

Profitabilitas yang merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

laba dalam hubungan dengan penjualan,total aktiva,maupun modal 

sendiri.Penambahan modal asing atau modal sendiri tentunya akan mempunyai 

dampak bagi profitabilitas modal sendiri tersebut.Penambahan modal asing akan 

berdampak menguntungkan apabila rate of return daripada tambahan modal asing 

tersebut lebih besar dapat dibenarkan apabila profitabilitas modal sendiri dengan 

tambahan modal asing lebih besar daripada profitabilitas modal sendiri dengan 

modal asing.Penambahan modal asing akan berdampak merugikan apabila rate of 

return daripada tambahan modal asing lebih kecil dari bunga atau dengan kata 

lain tidak dibenarkan apabila profitabilitas modal sendiri dengan tambahan modal 

asing lebih kecil daripada prifitabilitas modal sendiri dengan tambahan modal 

sendiri,dengan demikian perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang 

tinggi akan mengurangi ketergantungan pada pihak luar karena tingkat 

keuntungan yang tinggi memungkinkan perusahaan memperoleh sebagian besar 

pendanaan dari laba ditahan,hal ini akan mempengaruhi komposisi struktur modal.   

Menurut Agus Sartono dalam bukunya Manajemen Keuangan,Teori dan 

Aplikasi (2005:248) dan Lukas Atmajaya dalam Bukunya Teori dan Praktik 

Manajemen Keuangan (2008:273) perusahaan yang  memiliki tingkat 

keuntungan tinggi cenderung menggunakan hutang yang kecil karena keuntungan 

yang tinggi memungkinkan untuk memperoleh sebagian besar pendanaan dari 

laba ditahan.Dengan demikian dapat dikatakan hubungan (pengaruh) profitabilitas 



terhadap struktur modal yaitu bilamana perusahaan mempunyai tingkat 

profitabilitas yang tinggi akan cenderung menggunakan hutang yang kecil.  

Perusahaan yang profitable cenderung untuk memiliki hutang yang lebih 

kecil.Disamping itu,perusahaan dengan aliran kas yang bebas atau profitabilitas 

yang tinggi,hutang yang besar dapat membatasi kebebasan manajemen.Semakin 

tinggi keuntungan yang diperoleh,berarti semakin rendah kebutuhan dana 

eksternal (hutang),sehingga semakin rendah pula struktur modalnya.                          


