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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen 

 Pengertian manajemen secara sederhana adalah mengatur, dari kata to 

manage. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari 

fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses atau 

kegiatan yang tersusun untuk mewujudkan tujuan yang direncanakan. 

 Ada beberapa pengertian manajemen yang telah ada sebelumnya oleh para 

ahli. Berikut ini pengertian manajemen menurut Manullang (2005:05) : 

“Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, 

penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumberdaya untuk 

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.” 

Sedangkan menurut Solihin (2009:05), manajemen itu dapat didefinisikan 

sebagai berikut:  

“Manajemen dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimipinan, dan pengendalian dari berbagai 

sumber organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien.” 

  

 Definisi diatas dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

manajemen merupakan suatu ilmu dan seni yang melakukan fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahaan, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan 

dari suatu organisasi. 

 

2.2. Pengertian Keuangan 

 Keuangan memiliki ruang lingkup yang luas dan dinamis. Keuangan dapat 

berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manusia dan organisasi. Untuk  

memperoleh laba dalam melakukan suatu usaha diperlukan keuangan yang 

optimal agar dapat berjalan dengan baik dan  dapat mengoptimalkan perusahaan, 

diperlukan manajemen yang baik. Oleh karena itu, keuangan mempunyai 

hubungan erat terhadap manajerial. 
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 Gitman (2006:04) mengatakan bahwa: 

“Finance can be defined as the art science of managing money. 

Virtually all individuals and organization earn or raise money and spend 

or invest money. Finance is concerned the process institutions, market, 

and instruments involved in the transfer of money among individuals, 

business, and government.” 

 Artinya keuangan dapat didefinisikan sebagai ilmu dan seni dalam 

mengelola uang. Hampir semua individu dan organisasi mendapatkan atau 

mengumpulkan uang dan menghabiskan atau menginvestasikan uang. Keuangan 

berhubungan dengan proses institusi, pasar, dan alat yang terlibat dalam transfer 

uang antar individu, bisnis dan pemerintah. 

Menurut Sartono (2001:06) pengertian keuangan adalah: 

“Teori keuangan pada prinsipnya menjelaskan tentang bagaimana 

orang atau perusahaan saharusnya berperilaku, dan kemudian 

dikembangkan teori yang lebih formal untuk mempelajari perilaku 

orang atau perusahaan.” 

Menurut Sundjaja dan Barlian (2003:34) pengertian keuangan adalah: 

“Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang, yang 

mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi.” 

 Jadi dapat disimpulakan keuangan merupakan ilmu dan seni tentang 

bagaimana orang atau perusahaan seharusnya berperilaku dalam mengelola uang 

untuk mempengaruhi kehidupan orang atau organisasi. Dimana di dalamnya 

termasuk aktivitas dan pelaksanaanya. 

 

2.3 Manajemen Keuangan 

 Dalam kehidupan sehari-hari secara langsung atau pun tidak langsung 

manajemen keuangan sangat penting  bagi seluruh orang atau perusahaan. Oleh 

karena itu manajemen keuangan sangat dibutuhkan bagi setiap perusahaan dalam 

menjalankan kegiatannya. Manajemen keuangan membicarakan pengelolaan 

keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan baik oleh individu, perusahaan 

pemerintah, atau perusahaan swasta. 
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2.3.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan dapat berpengaruh secara langsung terhadap 

kehidupan setiap orang dan perusahaan.Manajemen  keuangan sangat berperan 

dalam segala aktivitas suatu perusahaan dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

 Berikut beberapa pengertian dari manajemen keuangan menurut para ahli, 

yang pertama menurut Weston dan Copeland (2002:03) yaitu: 

“Pengertian manajemen keuangan dapat dirumuskan oleh fungsi dan 

tanggung jawab para manajer keuangan. Fungsi pokok manajemen 

keuangan antara lain menyangkut keputusan tentang penanaman 

modal, pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian dividen pada 

suatu perusahaan.” 

 Pengertian manajemen keuangan menurut Sutrisno (2003:03): 

“Manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan dengan 

usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang 

murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana 

tersebut secara efisien.” 

 Menurut Keown, dkk (2005:4) sebagai berikut: 

“Financial management is concerned with the maintenance and 

creation of economic value wealth”. 

Artinya manajemen keuangan berhubungan dengan pemeliharaan dan 

penciptaan nilai ekonomi atau kemakmuran. 

 Berdasarkan pengertian diatas manajemen keuangan adalah aktivitas 

perusahaan yang dilakukan oleh manajer keuangan untuk mendapatkan 

keuntungan dan mendapatkan dana untuk membiayai jalannya perusahaan. 

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan keuangan, 

pendanaan, pengalokasian dana yang dilakukan atau dikelola oleh manajer 

keuangan perusahaan tersebut secara efektif dan efesien. 

 

2.3.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

 Dalam kegiatan manajemen keuangan, banyak keputusan yang harus 

diambil oleh manajer keuangan dan berbagai kegiatan yang harus dijalankannya. 

Meskipun demikian, kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 

kegiatan utama, yaitu kegiatan penggunaan dana dan pencariandana. Dua hal 
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itulah yang disebut sebagai fungsi manajemen keuangan. Adapun beberapa fungsi 

manajemen keuangan menurut Sutrisno (2003;5), antara lain : 

1. Keputusan investasi, yaitu masalah bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana dalam bentuk–bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang. 

2. Keputusan pendanaan, pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk 

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana 

yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan–kebutuhan 

investasi serta kegiatannya. 

3. Keputusan dividen, dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan 

oleh perusahaan kepada pemegang saham. Oleh karena itu dividen ini 

merupakan penghasilan yang diharapkan oleh para pemegang saham. 

Selanjutnya menurut Riyanto (2008;6) seorang manajer keuangan harus 

mengetahui tiga tugas utama, yaitu : 

1. Menyangkut tentang keputusan alokasi dana, baik yang berasal dari 

perusahaan maupun yang berasal dari luar perusahaan atau bentuk investasi 

yang bagaimana yang baik bagi perusahaan. 

2. Menyangkut tentang pengambilan keputusan pembelanjaan atau pembiayaan 

investasi. Hal ini menyangkut tentang memperoleh dana investasi yang 

efisien, komposisi sumber dana yang harus dipertahankan dan penggunaan 

modal dari dalam atau dari luar. 

3. Menyangkut tentang kebijakan dividen. Pada prinsipnya kebijakan dividen 

menyangkut tentang keputusan apakah laba yang diperoleh harus dibagikan 

kepada pemegang saham atau ditahan guna pembiayaan investasi dimasa yang 

akan datang. 

Manajemen keuangan (keuangan perusahaan) memiliki kesempatan kerja 

yang terluas karena setiap perusahaan membutuhkan seorang manajer keuangan 

yang menangani fungsi–fungsi keuangan. Fungsi manajemen keuangan adalah 

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

fungsi–fungsi lainnya yaitu fungsi pemasaran, sumber daya manusia, operasional, 
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dan lain sebagainya. Walaupun dalam pelaksanaan fungsi–fungsi tersebut 

memiliki keterkaitan satu sama lainnya. 

 

2.3.3 Tujuan Manajemen Keuangan 

Dalam mengambil keputusan perusahaan seorang manajer harus memiliki 

tujuan dan sasaran yang digunakan sebagai standar dalam memberikan penilaian 

keefisienan keputusan keuangan perusahaan. Efisiensi keputusan keuangan dapat 

tercapai dengan memaksimalkan nilah perusahaan karena dapat meningkatkan 

kemakmuran para pemilik perusahaan (pemegang saham). 

Menurut Sutrisno (2003:5) tujuan dari manajemen keuangan sebagai 

berikut: 

“Bagaimana perusahaan mengelola, baik itu mendapatkan dana 

maupun mengalokasikan dana guna mencapai nilai perusahaan yaitu 

kemakmuran para pemegang saham.” 

 Menurut Atmaja (2001:02) teori-teori keuangan di bidang keuangan 

perusahaan memiliki satu fokus: 

“Bagaimana memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau 

pemilik perusahaan (wealth of the shareholders)? Tujuan normative 

ini dapat diwujudkan dengan memaksimumkan nilai perusahaan 

(market value of the firm) dengan asumsi bahwa pemegang saham 

akan makmur jika kantongnya bertambah tebal”. 

 

Sutrisno (2003:05)mengatakan bahwa: 

“Tujuan dari manajemen keuangan adalah bagaimana perusahaan 

mengelola baik itu mendapatkan dana maupun mengalokasikan dana 

guna mencapai nilai perusahaan yaitu kemakmuran para pemegang 

saham.” 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen keuangan yang 

dilakukan oleh manajer keuangan adalah mengelola dana guna memaksimalkan 

nilai perusahaan yang nantinya akan memakmurkan para pemilik saham 

(pemegang saham). 
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2.4  Laporan Keuangan 

 Untuk memahami kondisi keuangan perusahaan, diperlukan analisis 

terhadap laporan keuangan perusahaan. Disamping manajer keuangan, beberapa 

pihak diluar perusahaan juga perlu memahami kondisi keuangan perusahaan. 

Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah para (calon) pemodal dan kreditur. 

Kepentingan mereka mungkin berbeda, tetapi mereka mengharapkan untuk 

memperoleh informasi dari laporan keuangan. Bagi perusahaan, laporan keuangan 

tersebut akan disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi, dan karenanya para 

pemakai laporan keuangan perlu memahami cara penyajian informasi keuangan 

tersebut. 

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Semua transaksi keuangan perusahaan yang terjadi dicatat, 

diklasifikasikan dan disusun menjadi laporan keuangan, sehingga dapat 

mencerminkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada suatu 

periode tertentu atau jangka waktu tertentu. Menurut Kasmir (2008 : 06) 

pengertian laporan keuangan adalah: 

“Laporan yang menunjukan kondisi keuangan perusahaan pada saat 

ini atau dalam suatu periode tertentu.” 

Menurut Sundjaja dan Barlian (2003:68) definisi laporan keuangan 

adalah : 

“Suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi 

yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data 

keuangan/aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data/aktivitas tersebut.” 

 Sedangkan menurut Muslich (2000:44) : 

”Laporan keuangan suatu perusahaan lazimnya meliputi Neraca 

laporan Rugi Laba dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. 

Laporan keuangan ini digunakan untuk berbagai macam tujuan.” 

 Dari kutian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah 

gambaran aktivitas atau kondisi suatu perusahaan yang dibuat oleh manajemen 

dan diproses melalui siklus akuntansi yang dapat memudahkan pemilik 
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perusahaan, calon investor, kreditur, pemerintah dan pihak–pihak lain yang 

berkepentingan dalam menilai kinerja manajemen perusahaan. 

 

2.4.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan terdiri dari beberapa jenis, 

tergantung dari maksud dan tujuan pembuatan laporan keuangan tersebut. 

Masing- masing laporan keuangan memiliki arti sendiri dalam melihat kondisi 

keuangan perusahaan, baik secara bagian, maupun secara keseluruhan. Namun, 

dalam praktiknya perusahaan dituntut untuk menyusun beberapa jenis laporan 

keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan, terutama untuk 

kepentingan diri seniri maupun untuk kepentingan pihak lain. Penyusunan laporan 

keuangan terkadang disesuikan juga dengan kondisi perubahan kebutuhan 

perusahaan. Artinya jika tidak ada perubahan dalam laporan tersebut, tidak perlu 

dibuat, sebagai contoh laporan perubahan modal atau laporan catatan atas laporan 

keuangan. Atau dapat pula laporan keuangan dibuat hanya sekedar tambahan, 

untuk memperkuat laporan yang sudah dibuat. 

 Menurut Kasmir (2008:07) laporan keuangan menggambarkan pos-pos 

keuangan yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya dikenal 

beberapa macam laporan keuangan seperti: 

1. Neraca 

 Dalam neraca disajikan bebagai informasi yang berkaitan dengan komponen 

yang ada di neraca. Secara lengkap informasi yang disajikan dalam neraca 

meliputi: 

a. Jenis-jenis aktiva atau harta (assets) yang dimiliki; 

b. Jumlah rupiah masing-masing jenis aktiva; 

c. Jenis-jenis kewajiban atau utang (liability); 

d. Jumlah rupiah masing-masing jenis kewajiban; 

e. Jenis-jenis modal (equity); 

f. Jumlah rupiah masing-masing jenis modal. 
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2. Laporan Laba Rugi 

 Seperti halnya neraca, laporan laba rugi memberikan berbagai informasi yang 

dibutuhkan. Adapun informasi yang disajikan perusahaan dalam laporan laba 

rugi meliputi: 

a. Jenis-jenis pendapat yang diperoleh dalam suatu periode; 

b. Jumlah rupiah dari masing-masing jenis pendapatan; 

c. Jumlah keseluruhan pendapatan; 

d. Jenis-jenis biaya atau beban dalam suatu periode; 

e. Jumlah rupiah masing-masing biaya atau beban yang dikeluarkan; dan 

f. Jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan; 

g. Hasil usaha yang diperoleh dengan mengurangi jumlah pendapatan dan 

biaya. Selisih ini disebut laba atau rugi. 

3. Laporan Perubahan Modal 

 Laporan  perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki 

perusahaan saat ini. Kemudian, laporan ini juga menunjukan perubahan saat 

ini.Kemudian, laporan ini juga menunjukan perubahan modal serta sebab-

sebab berubahnya modal. Informasi yang diberikan dalam laporan perubahan 

modal meliputi: 

a. Jenis-jenis dan jumlah modal yang ada saat ini; 

b. Jumlah rupiah tiap jenis modal; 

c. Jumlah rupiah modal yang berubah; 

d. Sebab-sebab berubahnya modal; 

e. Jumlah rupiah modal sesudah perubahan. 

4. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan 

 Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat 

berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan.Laporan ini memberikan 

informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang 

ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya.Tujuannya adalah agar 

pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data yang disajikan. 
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5. Laporan Kas 

 Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukan arus kas masuk dan 

arus kas keluar diperusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau 

pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya 

yang telah dikeluarkan perusahan. Baik arus kas masuk maupun arus kas 

keluar dibuar untuk periode tertentu. 

Kemudian jenis–jenis laporan keuangan menurut Harahap (2002:106) 

adalah: 

1. Daftar  neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu 

tanggal tertentu. 

2. Perhitungan laba / rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya dan laba rugi 

perusahaan pada suatu periode tertentu. 

3. Laporan sumber dan penggunaan dana, memuat sumber dan pengeluaran 

perusahaan selama satu periode. 

4. Laporan arus kas, menggambarkan sumber dan penggunaan kas dalam satu 

periode 

5. Laporan harga pokok produksi yang menggambarkan berapa dan unsur apa 

yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang. 

6. Laporan laba ditahan, menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak dibagikan 

kepada pemilik saham. 

7. Laporan perubahan modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik saham 

dalam PT maupun modal dalam perusahaan perseroan. 

8. Dalam suatu kajian dikenal laporan kegiatan keuangan. Laporan ini 

menggambarkan transaksi laporan keuangan perusahaan yang mempengaruhi 

kas. 

Sedangkan jenis-jenis laporan keuangan menurut Gitman (2006:46) adalah 

“The four key financial statement required by the SEC for reporting to 

shareholder are (1) the income statement, (2) the balance sheet, (3) the 

statement of stockholder’s equity and (4) the statement of cash flows.” 
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Artinya bahwa empat kunci laporan keuangan yang diperlukan oleh SEC untuk 

pelaporan kepada pemegang saham adalah (1) laporan rugi-laba, (2) neraca, (3) 

laporan keuangan ekuitas pemegang saham, dan (4) laporan keuangan arus kas. 

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ada tiga jenis 

laporan keuangan yang utama, yaitu income statement (laporan laba rugi), balance 

sheet (neraca), dan statement of cash flow (laporan arus kas). 

 

2.4.3  Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan 

 Tujuan laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan 

suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Berikut 

ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan menurut 

Kasmir (2008:10) yaitu: 

1. Memberikan  informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki 

perusahaan pada saat ini. 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini. 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh 

pada suatu periode tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap 

aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu 

periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. 

8. Informasi keuangan lainnya. 
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Sedangkan menurut Harahap (2002;132) tujuan laporan keuangan adalah: 

1. Untuk memberi informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva 

dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan 

dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul 

dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh  laba. 

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan 

dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam 

aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, serta informasi mengenai aktivitas 

pembiayaan dan investasi. 

5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan 

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, 

seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. 

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan 

adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat sebagai dasar 

pengambilan keputusan. 

 

2.4.4  Pemakai Laporan Keuangan  

 Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan adalah pihak 

yang berpengaruh terhadap perusahaan. Pihak-pihak berkepentingan ini yakni 

pihak internal dan pihak eksternal. Laporan keuangan tersebut diperlukan pihak 

internal maupun eksternal untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

proses pengambilan keputusan investasi ataupun kegiatan ekonomi lainnya yang 

bersangkutan dengan laporan keuangan tersebut. 

 Adapun pihak-pihak pemakai laporan keuangan menurut Harahap 

(2002;120) antara lain: 

1. Pemegang saham 

Pemegang saham ingin mengetahui kondisi keuangan perusahaan, asset, uang, 

modal, hasil, biaya, laba. Ia juga melihat prestasi prerusahaan dalam 
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pengelolaan manajemen yang diberikan amanah. Ia juga ingin mengetahui 

jumlah dividen yang akan diterima, jumlah pendapatan per saham, jumlah laba 

yang ditahan. Juga mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke 

waktu, perbandingan dengan usaha sejenis, dan perusahaan lainnya. 

2. Investor  

Investor dalam hal tertentu juga sama seperti pemegang saham diatas. Bagi 

investor potensial ia akan melihat kemungkinan potensi keuntungan yang akan 

diperoleh dari perusahaan yang dilaporkan. 

3. Analisis pasar modal 

Analisis pasar modal selalu melakukan analisa tajam dan lengkap terhadap 

laporan keuangan perusahaan yang go public maupun yang berpotensi masuk 

pasar modal. Ia ingin mengetahui nilai perusahaan, kekuatan dan posisi 

keuangan perusahaan. 

4. Manajer  

Manajer ingin mengetahui situasi ekonomis perusahaan yang dipimpinnya. 

5. Karyawan dan serikat pekerja 

Karyawan pelu mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk menetapkan 

apakah ia masih terus bekerja disitu atau pindah. Ia juga perlu mengetahui 

hasil usaha perusahaan supaya ia bias menilai apakah penghasilan 

(remunerasi) yang diterimanya adil atau tidak. 

6. Instansi pajak 

Semua kewajiban pajak seharusnya tergambar dalam laporan keuangan, 

dengan demikian instansi pajak (fiskus) dalam hal ini dapat menggunakan 

laporan keuangan sebagai dasar menentukan kebenaran perhitungan pajak, 

pembayaran pajak, pemotongan pajak, restitusi, dan juga untuk dasar 

penindakan. 

7. Pemberi dana (kreditur) 

Sama dengan pemegang saham, investor, lender seperti bank, Invesment fund, 

perusahaan leasing, juga ingin mengetahui informasi tentang situasi dan 

kondisi perusahaan baik yang sudah diberi pinjaman maupun yang akan diberi 

pinjaman. 
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8. Supplier  

Laporan keuangan bisa menjadi informasi untuk mengetahui apakah 

perusahaan layak diberikan fasilitas kredit, seberapa lama akan diberikan, dan 

sejauh mana potensi risiko yang dimiliki perusahaan. 

9. Pemerintah atau lembaga pengatur resmi  

Ia ingin mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti peraturan yang telah 

ditetapkannya. 

10. Langganan atau lembaga konsumen  

Ia berhak mendapatkan layanan memuaskan dengan harga equilibrium, dalam 

kondisi ini konsumen terlindungi dari kemungkinan praktek yang merugikan 

baik dari segi kualitas, kuantitas, harga dan lain sebagainya. 

11. Lembaga Swadaya Masyarakat 

LSM membutuhkan keuangan untuk menilai sejauh mana perusahaan 

merugikan pihak tertentu yang melindunginya. 

12. Peneliti /Akademisi/Lembaga peringkat 

Bagi peneliti maupun akademisi laporan keuangan sangat penting, sebagai 

data primer dalam melakukan penelitian terhadap topic tertentu yang berkaitan 

dengan laporan keuangan atau perusahaan.Laporan keuangan menjadi bahan 

dasar yang diolah untuk mengambil kesimpulan dari suatu hipotesa atau 

penelitian yang dilakukan. 

 

2.5 Analisis Laporan Keuangan 

Analisis keuangan digunakan untuk menilai kelangsungan usaha, 

stabilitas, profitabilitas dari suatu usaha, sub usaha atapun proyek. Analisis 

keuangan dilakukan oleh seorang profesional yang menyajikan laporan dalam 

bentuk rasio yang menggunakan informasi sebagaimana tersaji dalam laporan 

keuangan. Laporan ini biasanya disajikan kepada pimpinan puncak suatu usaha 

sebagai acuan untuk mengambil suatu kebijakan perusahaan. 
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2.5.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

 Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan 

dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Bagi 

pihak pemilik dan manajemen tujuan utama analisis laporan keuangan adalah agar 

dapat mengetahui posisi keuangan saat ini. Hasil analisis laporan keuangan juga 

akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan. Dengan mengetahui kelemahan ini, manajemen akan dapat 

memperbaiki atau menutupi kelemahan tersebut. Kemudian kekuatan yang 

dimiliki perusahaan harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, itu merupakan 

pernyataan dari Kasmir (2008:66). 

 

2.5.2  Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 Analisis laporan keuangan dilakukan untuk menganalisis antara pos-pos 

yang ada dalam satu laporan sehingga dapat menambah informasi yang sudah ada 

dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan agar lebih tepat dalam menilai 

kemajuan atau kinerja manajemen dari periode ke periode selanjutnya. Menurut 

Kasmir (2008:68) secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis 

laporan keuangan adalah: 

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, 

baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk 

beberapa periode; 

2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan 

perusahaan; 

3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki; 

4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan 

ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini; 

5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu 

penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal; 

6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang 

hasil yang mereka capai. 
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Menurut Harahap (2002;195), secara lengkap kegunaan ini dapat 

dikemukakan sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yeng 

terdapat dari laporan keuangan biasa. 

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explicit) dari 

suatu laporan keuangan yang berbeda di balik laporan keuangan  (implicit). 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. 

4. Dapat membongkar hal–hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya 

dengan suatu laporan keuangan baik berkaitan dengan komponen intern 

laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari 

luar perusahaan. 

5. Mengetahui sifat–sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-

model dan teori–teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi, 

peningkatan (rating). 

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. 

Dengan kata lain apa yang dimaksudkan dari suatu laporan keuangan 

merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga antara lain : 

a. Dapat menilai prestasi perusahaan. 

b. Dapat memproyeksi keuangan perusahaan. 

c. Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari aspek 

waktu tertentu. 

1) Posisi keuangan (asset, neraca, modal) 

2) Hasil usaha prusahaan (hasil dan biaya) 

3) Likuiditas  

4) Solvabilitas 

5) Aktivitas 

6) Rentabilitas atau Profitabilitas 

7) Indikator pasar modal 

d. Menilai perkembangan dari waktu ke waktu. 

e. Melihat komposisi struktur keuangan, arus dana. 
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7. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria tertentu 

yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

8. Dapat memebandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan 

periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar ideal. 

9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik 

posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya. 

10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa 

yang akan datang. 

 

2.5.3 Bentuk-Bentuk dan Teknik Analisis Keuangan 

 Sebelum melakukan analisis laporan keuangan, diperlukan langkah-

langkah atau prosedur tertentu. Langkah atau prosedur ini diperlukan agar urutan 

proses analisis mudah untuk dilakukan. Adapun langkah atau prosedur yang 

dilakukan  dalam analisis keuangan menurut Kasmir (2008:69) adalah: 

1. Mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan 

selengkap mungkin, baik satu periode maupun beberapa periode. 

2. Melakukan pengukuran-pengukuran atau perhitungan-perhitungan dengan 

rumusan-rumusan tertentu, sesuai dengan standar yang biasa digunakan secara 

cermat dan teliti, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar tepat. 

3. Melakukan perhitungan dengan memasukan angka-angka yang ada dalam 

laporan keuangan secara cermat. 

4. Memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang 

telah dibuat. 

5. Membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan. 

6. Memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis 

tersebut 

 Dalam praktiknya Kasmir (2008:69) juga menulis bahwa terdapat dua 

macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu: 
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1. Analisis Vertikal (Statis) 

Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu 

periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada, 

dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja 

dan tidak diketahui perkembangan dari period eke periode tidak diketahui. 

2. Analisis Horizontal (Dinamis) 

Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan 

membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode.hasil analisis ini 

akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode 

yang lain. 

 

2.6 Analisis Rasio Keuangan 

 Analisis internal perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan pada 

setiap periode yang berasal dari neraca dan laporan laba rugi. Analisis laporan 

keuangan yang dilakukan adalah menyangkut rasio–rasio keuangan perusahaan 

yang dapat menggambarkan kinerja perusahaan, mengevaluasi kinerja dan kondisi 

keuangan perusahaan. Menurut Kasmir (2008:104) analisis rasio keuangan 

merupakan: 

“Kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan 

keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.” 

 Dalam praktiknya, analisis rasio keuangan suatu perusahaan dapat 

digolongkan menjadi sebagai berikut: 

1. Rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari 

neraca. 

2. Rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya 

bersumber dari laporan laba rugi. 

3. Rasio antarlaporan, yaitu membandingkan angka-angka dari dua sumber (data 

campuran), baik yang ada di neraca maupun di laporan laba rugi. 

Adapun jenis–jenis rasio keuangan menurut Munawir (2002;31) antara 

lain sebagai berikut : 
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1. Likuiditas, berhubungan dengan kemampuan jangka pendek sebuah 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jatuh temponya. 

2. Aktivitas, menunjukkan sampai sejauh mana efisien sebuah perusahaan 

memakai asetnya. 

3. Profitabilitas, menunjuk pada betapa berhasil sebuah perusahaan ada dalam 

membangkitkan laba. 

4. Solvabilitas, menunjuk pada kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya. 

Menghitung rasio hanya merupakan titik awal dalam menganalisa atau 

mengevaluasi sebuah perusahaan. Rasio ini tidak memberikan jawaban, namun 

rasio ini memberikan bukti terhadap apa yang mungkin diharapkan. 

 

2.7  Struktur modal 

2.7.1 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 

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

kepada pandangan pihak yang menafsirkannya dan kadang-kadang pengertian dari 

pihak yang satu berbeda dengan pihak yang lainnya. 

Pengertian modal menurut Gitman (2006:320) adalah sebagai berikut : 

“Capital is the long-term funds of a firms, all items on the right-hand 

side of the firm’s balance sheet, excluding current liabilities.” 

Artinya, modal merupakan pendanaan jangka panjang pada suatu perusahaan, 

seluruh jenis modal berada pada sisi sebelah kanan pada neraca perusahaan, 

kecuali kewajiban lancar. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa modal adalah 

pembiayaan atau pendanaan jangka panjang yang dilakukan oleh suatu perusahaan 

untuk melancarkan kegiatan operasionalnya. 
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2.7.2 Jenis-Jenis Modal 

2.7.2.1 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 Riyanto (2008: 227-232) bahwa modal asing 

atau hutang dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu : 

1. Hutang Jangka Pendek (short-term debt) 

Pinjaman jangka pendek aalah 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 (intermediate-term debt) 

Hutang jangka menengah adalah hutang yang jangka waktunya 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 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 usahan 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 konrak di mana pemilik dari aktiva 

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

tersebut selama suatu periode tertentu. 



35 
 

 
 

3. Hutang Jangka Panjang 

Hutang jangka panjang adalag hutang yang jangka waktunya adalah 

panjang, umumnya lebih dari sepuluh tahun. Hutang jangka panjang ini pada 

umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan (ekspansi) atau 

modernisasi dari perusahaan, karena kebutuhan modal unutk keperluan tersebut 

meliputi jumlah yang besar (Riyanto, 2008:238). Adapun jenis dari hutang jangka 

panjang adalah obligasi dan pinjaman hipotik. 

Modal asing atau 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 ringannya syarat-syarat pembayaran 

kembali hutang tersebut akan mempermudah dan memperluas bagi perusahaan 

untuk menggunakan sumber dana yang berasal dari modal asing atau hutang 

jangka panjang tersebut. Meskipun demikian, hutang harus tetap dibayarkan 

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 dan bunganya, maka kreditur dapat memaksa 

perusahaan dengan menjual aset yang dijadikan jaminannya. Oleh karena itu, 

kegagalan untuk membayar kembali hutang atau bunganya akan 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 atau pinjaman dan bunganya. Karena 

segala macam bentuk yang ditanamkan di dalam perusahaan selalu dihadapkan 

pada risiko kerugian. 

Struktur modal pada dasarnya merupakan suatu pembiayaan permanen 

yang terdiri dari modal sendiri dan modal asing, dimana modal sendiri terdiri dari 

berbagai jenis saham dan laba ditahan. Penggunaan modal asing akan 

menimbulkan beban yang tetap dan besarnya penggunaan modal asing ini 

menentukan besarnya leverage keuangan yang digunakan perusahaan. 
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Dengan demikian dapat disimpulan bahwa semakin besar proporsi modal 

asing atau 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 di dalam perusahaan untuk dipertaruhkan pada kerugian juga semakin 

besar. 

 

2.7.2.2 Modal Sendiri 

Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik dan 

yang tertanam dalam perusahaan dalam jangka waktu tertentu lainnya (Riyanto 

2008:240). Sumber modal sendiri dapat berasal dari dalam perusahaan maupun 

luar perusahaan. 

Sumber dari dalam (internal financing) berasala dari hasil operasi 

perusahaan yang berbentuk laba ditahan dan penyusutan. Sedangkan sumber dari 

luar (eksternal financing) dapat dalam bentuk saham biasa atau preferen. 

Komponen dari modal sendiri di dalam suatu perusahaan yang berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari: 

1. Modal Saham 

Menurut Riyanto (2008:240) saham adalah tanda bukti pengambilan bagian 

atau peserta dalam suatu perseroan terbatas. Sehingga dapt disimpulkan bahwa 

saham adalah tanda bukti kepemilikan atau pengambil bagian dalam suatu 

perseroan terbatas. 

2. Laba ditahan 

Laba ditahan adalah keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan yang tidak 

dibayarkan sebagai dividen (Riyanto, 2008:243).Komponen modal sendiri ini 

merupakan modal perusahaan yang dipertaruhkan untuk segala risiko, baik 

risiko usaha maupun risiko-risiko kerugian lainnya.Modal sendiri ini tidak 

memperlukan jaminan atau keharusan untuk pembayaran kembali dalam 

setiap keadaan maupun tidak adanya kepastian tentang jangka waktu 

pembayaran kembali modal sendiri.Oleh karena itu, tiap-tiap perusahaan harus 
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mempunyai jumlah minimum modal yang diperlukan untuk menjamin 

kelangsungan hidup perusahaan. 

3. Cadangan 

Menurut Riyanto (2008:242) 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 terasuk dalam pengertian modal sednri. 

Cadangan yang termasuk modal sendiri antara lain : cadangan ekspansi, 

cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, dan cadangan umum. 

Modal sendiri yang bersifat permanen akan tetap tertanam dalam 

perusahaan dan dapat diperhitungkan pada setiap saat untuk memelihara 

kelangsungan hidup dan melindungi perusahaan dari risiko kebangkrutan. Modal 

sendiri merupakan sumber dana perusahaan yang paling tepat untuk 

diinvestasikan pada aktiva tetap yang bersifat permanen dan investasi-investasi 

yang menghadapi risiko kerugian yang relatif kecil, karena suatu kerugian atau 

kegagalan dari invesasi tersebut dengan alasan apapun merupakan tindakan 

mebahayakan bagi kontinuitas kelangsungan hidup perusahaan. 

 

2.7.3 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 pembelajaran, dalam arti kadang-kadang perusahaan lebih baik 

menggunakan dana yang bersumber dari hutang dan juga kadang-kadang lebih 

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

dalam operasi perlu berusaha untuk memenuhi sasaran tertentu mengenai 

pertimbangan antara lain besarnya hutang, modal sendiri yang tercermin dalam 

struktur modal perusahaan perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal. 

Faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan menurut Brigham dan Houston (2001:39-41) adalah : 
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1. 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. 

2. Struktur Aktiva 

Apabila aktiva perusahaan cocok digunakan untuk dijadikan agunan kredit, 

perusahaan tersebut cenderung menggunakan banyak hutang. 

3. Leverage operasi 

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

kecil cenderung lebih mampu untuk memperbesar leverage keuangnan karena 

ia akan mempunyai risiko bisnis yang lebih kecil. 

4. Tingkat pertumbuhan 

Perusahaan-perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan lebih cepat, 

akan membutuhkan dana dari sumbereksternal yang lebih besar 

5. Profitabilitas 

Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi, 

menggunakan hutang yang relatif kecil.Laba ditahannya yang lebih tinggi 

sudah memadai membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan. 

6. Pajak 

Bunga merupakan biaya yang dapat mengurangi pajak perusahaan, sedangkan 

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

semakin besar keuntungan dari penggunaan pajak, semakin besar daya tarik 

penggunaan hutang. 

7. Pengendalian 

Pengaruh hutang lawan saham terhadap posisi pengendalian manajemen bisa 

mempengaruhi struktur modal. 

8. Sifat manajemen 

sifat manajemen akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan mengenai 

cara pemenuhan kebutuhan dana. 
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9. 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. 

10. Keadaan Pasar Modal 

Keadaan pasar modal sering mengalami perubahan dalam menjual sekuritas 

harus menyesuaikan dengan pasar modal tersebut. 

11. Kondisi Internal Perusahaan 

Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang rendah sehingga tidak 

menarik bagi investor, maka perusahaan lebih menyukai pembelanjaan dengan 

hutang daripada mengeluarkan saham. 

12. Fleksibilitas keuangan 

Seorang manajer pendanaan yang pintar adalah yang selalu dapat 

menyediakan modal yang diperlukan untuk mendukung operasi. 

Dari beberapa faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap struktur 

modal diatas, penulis membatasi penelitian ini dengan mengambil 2 faktor saja 

yaitu struktur aktiva dan ukuran perusahaan. 

 

2.7.4 Teori Struktur Modal 

2.7.4.1 Pendekatan Tradisional 

Menurut Hanafi (2003:297) pendekatan tradisional berpendapat akan 

adanya struktur modal yang optimal. Dengan kata lain struktur modal mempunyai 

pengaruh terhadap nilai perusahaan. Struktur modal dapat diubah-ubah agar bisa 

diperoleh nilai perusahaan yang optimal. 

 

2.7.4.2 Pendekatan Modigliani dan Miller 

Menurut Hanafi (2003:299), pada tahun 1950-an, dua orang ekonom 

menentang pandangan tradisional struktur modal. Mereka berpendapat bahwa 

struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. 

Menurut Sundjaja dan Barlian (2003:164)Modigliani dan Miller (MM) 

menunjukkan secara aljabar bahwa dengan asumsi pasar sempurna, struktur modal 
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yang dipilih perusahaan tidak mempengaruhi nilainya. Artinya bahwa dalam 

keadaan pasar sempurna maka penggunaan hutang adalah tidak relevan dengan 

nilai perusahaan, tetapi dengan adanya pajak maka hutang akan menjadi relevan. 

Peraturan perpajakan memperbolehkan pengurangan pembayaran bunga 

sebagai beban, tetapi pembayaran deviden kepada pemegang saham tidak dapat 

dikurangkan. Perlakuan yang berbeda ini mendorong perusahaan untuk 

menggunakan hutang dalam struktur modalnya. MM membuktikan bahwa karena 

bunga atas hutang dikurangkan dalam perhitungan pajak, maka nilai perusahaan 

meningkat sejalan dengan makin besarnya jumlah hutang dan nilainya akan 

mencapai titik maksimum bila seluruhnya dibiayai dengan hutang. 

 

2.7.4.3 Pendekatan Trade Off Theory 

Menurut Hanafi (2003:309), ada hal-hal yang membuat perusahaan tidak 

bisa menggunakan hutang sebanyak-banyaknya. Satu hal yang terpenting adalah 

dengan semakin tinggi hutang, akan semakin tinggi kemungkinan kebangkrutan. 

Semakin tinggi utang, semakin besar bunga yang harus dibayarkan. Kemungkinan 

tidak membayar bunga yang tinggi akan semakin besar. Pemberi pinjaman dapat 

membangkrutkan perusahaan jika perusahaan tidak dapat membayar hutang. 

Model struktur modal ini mempunyai asumsi bahwa struktur modal 

perusahaan merupakan keseimbangan antara keuntungan pengunaan 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 

terbaik adalah keputusan yang moderat dengan mempertimbangkan kedua 

instrument pembiayaan. 

 

2.7.4.4 Pendekatan Pecking Order Theory 

Menurut Hanafi (2003:313), teori trade-off mempunyai implikasi bahwa 

manajer akan berfikir dalam kerangaka trade-off antara penghematan pajak dan 

biaya kebangkrutan dalam penentuan struktur modal. Secara spesifik, perusahaan 
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mempunyai urutan preferensi dalam penggunaan dana. Skenario urutan dalam 

Pecking Order Theory adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan memilih pendaan internal. Dana internal tersebut diperoleh dari 

laba yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan. 

2. Perusahaan menghitung target rasio pembayaran didasarkan pada perkiraan 

kesempatan investasi. Perusahaan berusaha menghindari perubahan dividen 

yang tiba-tiba dengan kata lain pembayaran dividen diusahakan konstan, 

kalaupun berubah terjadi secara gradual tidak berubah secara signifikan. 

3. Karena kebijakan dividen yanh konstan, digabung dengan fluktuasi 

keuntungan dan kesempatan investasi yang tidak bisa diprediksi, akan 

menyebabkan aliran kas yang diterima oleh perusahaan akan lebih besar 

dibandingkan dengan pengeluaran investasi pada saat-saat tertentu dan akan 

lebih kecil pada saat lain. Jika kas tersebut lebih besar, perusahaan akan 

membayar hutang atau membeli surat berharga, begitupun sebaliknya. Jika 

kan tersebut kecil, perusahaan akan menggunakan kas yang dipunyai atau 

menjual surat berharga. 

4. Jika pendanaan eksternal diperlukan, perusahaan akan mengeluarkan surat 

berharga yang paling aman terlebih dahulu. 

Teori tersebut tidak mengindikasikan target struktur modal melainkan 

menjelaskan urutan pendanaan. Teori pecking order dapat menjelaskan mengapa 

perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi justru mempunyai 

tingkat hutang yang lebih kecil. Tingkat hutang yang lebih kecil tersebut tidak 

dikarenakan perusahaan mempunyai target tingkat hutang yang keci, tetapi 

karena mereka tidak membutuhkan dana eksternal. Tingkat keuntungan yang 

tinggi menjadikan dana internal mereka cukup unutk memenuhi kebituhan 

investasi. 

 

2.8 Struktur Aktiva 

Struktur aktiva dalam perusahaan memiliki pengaruh terhadap sumber-

sumber pembiayaan. Dimana semakin tinggi struktur aktiva (jumlah aktiva tetap 

yang semakin besar) maka penggunaan terhadap modal sendiri akan semakin 
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tinggi. Dengan kata lain, penggunaan modal asing semakin rendah, sehingga 

mengakibatkan struktur modal yang akan semakin rendah pula. 

 

2.8.1 Pengertian Struktur Aktiva 

Struktur aktiva dapat dipandang dari aspek operasional yang pada 

dasarnya menggolongkan aktiva dalam perbandingan tertentu untuk keperluan 

operasi utama perusahaan. 

Menurut Syamsudin (2004:9) pengertian struktur aktiva adalah sebagai 

berikut: 

“Struktur aktiva merupakan susunan penyajian aktiva dalam rasio 

tertentu dari laporan keuangan yang nampak pada neraca sebelah 

debet.” 

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. Menurut Margaretha 

(2003:108), total aktiva adalah total atau jumlah keseluruhan dari kekayaan 

perusahaan yang terdiri dari aktiva tetapm aktiva lancar dan aktiva lain-lain, yang 

nilainya seimbang dengan total kewajiban dan ekuitas. 

Kebanyakan perusahaan industri dimana sebagian besar dari modalnya 

tertanam dalam aktiva tetap, akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari 

modal yang permanen, yaitu modal sendiri, sedang modal asing aatau hutang 

sifatnya sebagai pelengkap. Hal ini dapat dihubungkan dengan adanya aturan 

struktur finansial konservatif horizontal yang menyatakan bahwa besarnya modal 

sendiri hendaknya paling sedikit dapat menutup jumlah aktiva tetap plus aktiva 

lain yang sifatnya permanen. Dan perusahaan yang sebagian besar aktivanya 

terdiri atas aktiva lancar akan mengutamakan kebutuhan dananya dengan hutang. 

Jadi dapat dikatakan bahwa struktur aktiva mempunyai pengaruh terhadap 

struktur modal. Jika pengukuran struktur aktiva didasarkan pada rasio antara total 

aktiva tetap terhadap total aktiva, maka secara teoritis terhadap hubungan yang 
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negatif antara struktur aktiva dengan struktur modal. Semakin tinggi struktur 

aktiva (semakin besar jumlah aktiva tetap) maka penggunaan modal sendiri akan 

semakin tinggi (penggunaan modal asing semakin sedikit) atau struktur modalnya 

semakin rendah. (Riyanto, 2008:298) 

Dari keseluruhan jumlah aktiva tetap ada, maka ada beberapa yang 

merupakan “keharusan” dalam perusahaan-perusahaan industri, karena tanpa 

aktiva tersebut proses produksi tidak akan mungkin berjalan. Ada perusahaan-

perusahaan yang menggunakan aktiva tetap dalam jumlah yang relatif jauh lebih 

besar dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja disebut sebagai perusahaan yang 

capital intensive, sedangkan perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan jauh 

lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan mesin-mesin, disebut sebagai 

perusahaan yang labour intensive. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

semakin besar rasio aktiva tetap atas total aktiva (struktur aktiva), maka semakin 

tinggi tingkat capital intensive. 

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan 

dengan struktur aktiva yang fleksibel cenderung menggunakan hutang lebih besar 

daripada perusahaan yang struktur aktivanya tidak fleksibel. Oleh karena itu, 

pemilihan jenis aktiva oleh suatu perusahaan akan mempengaruhi pemilihan 

struktur modal perusahaan tersebut. 

 

2.8.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Aktiva 

Dalam struktur aktiva terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

perkembangannya yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Hal ini mendukung teori 

yang dikemukakan oleh Riyanto (2008:115) bahwa struktur aktiva terdiri dari 

aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar adalah aktiva yang habis dalam satu 

kali turnover dalam proses produksi, dan proses perputarannya adalah dalam 

jangka waktu pendek (dalam waktu kurang dari satu tahun). Sedangkan aktiva 

tetap adalah aktiva yang perputarannya lama yang secara berangsur-angsur habis 

turut serta dalam proses produksi.  

Aktiva lancar merupakan salah satu fungsi investasi, yang mana besarnya 

invesatsi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam piutang. Menurut 
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Riyanto (2008:85) faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam 

piutang antara lain; volume penjualan kredit, syarat pembayaran penjualan kredit, 

ketentuan tetntang pembatasan kredit, kebijaksanaan dalam mengumpulkan 

piutang dan kebiasaan membayar dari para pelanggan. 

Selain aktiva lancar, salah satu fungsi investasi lainnya adalah aktiva tetap. 

Perusahaan mengadakan investasi dalam inventory, piutang dan lain-lain adalah 

dengan harapan bahwa perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana yang 

telah diinvestasikan dalam aktiva tersebut. Demikian pula halnya apabila 

perusahaan mengadakan investasi dalam aktiva tetap adalah juga dengan harapan 

yang sama dengan investasi dalam aktiva lancar. Tetapi ada perbedaan antara 

investasi dalam aktiva tetap dan aktiva lancar, yakni terletak dalam soal waktu dan 

cara perputarannya. Investasi dalam aktiva lancar itu diharapkan akan dapat 

diterima kembali waktu dekat dan secara sekaligus yaitu paling lama dalam waktu 

satu tahun. Perputaran dana yang diinvestasikan dalam aktiva lancar dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Kas  Aktiva Lancar  Kas 

Sedangkan investasi dalam aktiva tetap, dana yang tertanam didalamnya 

akan diterima kembali keseluruhannya oleh perusahaan dalam waktu beberapa 

tahun, dan kembalinya secara berangsur-angsur melalui depresiasi. Perputaran 

dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap dapat digambarkan sebagai berikut: 

             

{
 
 

 
 
           
           
           
           
           }

 
 

 
 

     

 

2.8.3 Mengukur Struktur Aktiva 

Struktur Aktiva menunjukkan perbandingan antara jumlah aktiva tetap 

dengan total aktiva yang diukur dalam bentuk rasio. (Margaretha, 2003:108) 

Dalam penelitian ini, dimana pengukuran terhadap struktur aktiva adalah 

perbandingan antara jumlah aktiva tetap dengan total aktiva, atau dapat dituliskan 

sebagai berikut: 
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2.9 Ukuran Perusahaan 

Perusahaan pada ukuran yang besar akan selalu membutuhkan modal yang 

semakin besar demikian juga sebaliknya perusahaan pada ukuran yang kecil, 

kebutuhan terhadap modal juga semakin kecil. Maka, konsep ukuran perusahaan 

tersebut memiliki hubungan yang positif tetapi implikasi tersebut akan 

memberikan efek yang berbeda terhadap struktur modal yaitu dalam penentuan 

jenis modal yang digunakan.  

2.9.1. Pengertian Ukuran Perusahaan 

Pada perusahaan yang besar dimana saham akan tersebar luas, setiap 

perluasan modal saham akan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap hilangnya 

atau tergesernya pengendalian dari pihak yang dominan terhadap pihak yang 

bersangkutan. Sebaliknya perusahaan yang kecil dimana saham tersebut berada 

dilingkungan perusahaan yang kecil, penambahan jumlah saham akan mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap kemungkinan kontrol pihak dominan terhadap 

perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, maka perusahaan yang besar 

akan lebih berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhan untuk 

membiayai pertumbuhan penjualan dibanding dengan perusahaan yang kecil. 

(Riyanto, 2008:299-300). 

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses untuk 

mendapatkan sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk mendapat 

pinjaman dari kreditur akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar 

memliki profitabilitas yang lebih besar. Sebaliknya, perusahaan dengan skala 

kecil akan lebih menghadapi ketidakpastian, karena perusahaan kecil lebih cepat 

bereaksi terhadap perubahan yang mendadak. Oleh karena itu, sangat 

memungkinkan jika perusahaan yang berukuran besar tingkat leveragenya akan 

lebih besar dibanding perusahaan yang berukuran kecil. 

Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa besar 

kecilnya ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur modal dengan 
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didasakan pada kenyataan bahwa semakin besar suatu perusahaan mempunyai 

tingkat penjualan yang tinggi serta total aktiva yang tinggi sehingga perusahaan 

tersebut akan lebih berani mengeluarkan saham baru dan kecenderungan untuk 

menggunakan jumlah pinjaman juga semakin besar pula. 

 

2.9.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan memiliki beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhinya, antara lain tingkat penjualan dan total aktiva. Ketika  

perusahaan memiliki tingkat penjualan atau total aktiva yang cukup tinggi maka 

ukuran terhadap perusahaan akan terlihat cukup tinggi pula. 

 

2.9.3. Mengukur Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki 

perusahaan (Saidi, 2004:50). Dalam penelitian ini, dimana pengukuran terhadap 

ukuran perusahaan diproxy dengan nilai logaritma natural dari total aktiva, atau 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

Ukuran perusahaan = log natural (Total aktiva) 

 

2.10 Pengaruh Struktur Aktiva (X1) dan Ukuran Perusahaan (X2) 

terhadap Struktur Modal (Y) 

Menurut Riyanto (2008:296) Beberapa variabel yang mempengaruhi 

struktur modal perusahaan adalah tingkat bunga, stabilitas dari earning, susunan 

dari aktiva, kadar risiko dari aktiva, besarnya jumlah modal yang dibutuhkan, 

keadaan pasar, sifat manajemen dan ukuran suatu perusahaan. Hal ini berarti 

secara teori struktur aktiva dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur 

modal. 

Di lain pihak, dalam penelitian yang dilakukan oleh Indrajaya dkk 

(2011), Hadianto (2008), dan Yuliati (2011)  juga mengatakan bahwa struktur 

aktiva dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal secara 

simultan.  
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2.10.1 Pengaruh Struktur Aktiva (X1) terhadap Struktur Modal (Y) 

Struktur aktiva berhubungan 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 

mudahmenjaminkan aktiva tersebut untuk mendapatkan hutang. Dengan demikian 

perusahaan dengan struktur aktiva yang tinggi cenderung struktur modalnya 

tinggi. 

Menurut Brigham dan Houston (2001:17) Keputusan struktur aktiva 

secara langsung juga berpengaruh terhadap besarnya struktur modal yang 

ditanggung pemegang saham serta besarnya tingkat pengembalian atau tingkat 

keuntungan yang diharapkan.Aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk 

keperluan operasionalnya digolongkan menjadi aktiva tetap dan aktiva lancar 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (2004:162) Aktiva tetap 

adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan 

dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak 

dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan 

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 

Struktur aktiva adalah susunan penyajian aktiva yang tampak pada neraca 

sisi aktiva. Struktur aktiva suatu perusahaan tergantung pada sifat operasionalnya 

dalam usaha memperoleh pendapatan. Misalnya, jumlah aktiva lancar perusahaan 

jasa perbankan cenderung lebih besar daripada perusahaan manufaktur. 

Sebaliknya jumlah aktiva tetap perusahaan perbankan cenderung lebih kecil dari 

pada perusahaan manufaktur. Hal ini disebabkan karena perusahaan jasa 

perbankan lebih memerlukan investasi dalam aktiva lancar daripada aktiva tetap. 

Dalam penelitian yang dilakukan Nina Febriyani dan Ceacilia 

Srimindarti (2010), struktur aktiva berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal. 
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2.10.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan (X2) terhadap Struktur Modal (Y) 

Ukuran perusahaan berhubungan salah satunya dengan total aktiva. 

Perusahaan dengan total aktiva yang tinggi cenderung merupakan perusahaan 

yang berukuran besar dengan begitu perusahaan cenderung menggunakan 

hutangnya dengan besar pula. Selain itu, dengan ukuran perusahaan yang besar, 

perusahaan akan dengan mudah mendapatkan hutang yang lebih banyak.  

Menurut Riyanto (2008:299) ukuran perusahaan merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi struktur modal. Pada perusahaan besar dimana 

sahamnya tersebar sangat luas maka akan lebih berani mengeluarkan saham baru 

dalam memenuhi kebutuhannya untuk membiayai kelangsungan perusahaan 

sehingga struktur modalnya meningkat karena perusahaan menerima hutang yang 

banyak, begitu pun sebaliknya. Menurut Chen dan Strange dalam Indrajaya 

dkk (2006), hasil dari banyak studi menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan 

menjadi faktor penting dalam penentu struktur modal, dan banyak studi 

menemukan bahwa perusahaan yang besar lebih banyak menggunakan hutang 

dibanding dengan perusahaan kecil. Ini dikarenakan semakin besar perusahaan 

maka lebih memiliki arus kas yang stabil, yang dapat mengurangi risiko dari 

penggunaan hutang. 

Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan 

memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umumnya kekurangan akses 

ke pasar modal. Apabila perusahaan kecil mencari dana dengan menawarkan 

saham baru di pasar modal, hal tersebut membutuhkan biaya besar sehingga 

perusahaan kecil akan lebih memilih memenuhi kebutuhan modalnya melalui 

hutang, sedangkan bagi perusahaan besar, karena adanya pengaruh skala dalam 

biaya dan return membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih 

banyak laba sehingga biaya untuk menerbitkan saham baru relatif murah bagi 

mereka. Jadi, bagi perusahaan besar mereka lebih mudah untuk memperoleh dana 

dari pasar modal. Oleh karena itu ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

struktur modal perusahaan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ozkan (2001), ukuran perusahaan 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 


