
9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Keuangan

Tujuan dari didirikannya perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai

perusahaan (value of firm). Untuk mencapai tujuannya, perusahaan harus

melakukan segala aktivitasnya dengan efektif dan efisien agar dapat menghasilkan

laba maksimal yang tentunya diharapkan pula dapat memaksimalkan kemakmuran

para investornya. Sedangkan nilai perusahaan itu sendiri, khususnya bagi

perusahaan yang sudah go public tercermin dari harga sahamnya.

Pengertian manajemen keuangan menurut Horne dan Wachowicz Jr.

(2012:2) dalam bukunya yang berjudul Fundamentals of Financial Managemen

yang telah di alih bahasa menjadi Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan,

adalah:

“Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan

manajemen aset dengan di dasari beberapa tujuan umum.”

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Manajemen Keuangan

adalah salah fungsi manajemen terhadap segala aktivitas perusahaan yang

berhubungan dengan kegiatan memperoleh sumber dana, menggunakan dana, dan

manajemen aktiva untuk menciptakan kemakmuran bagi pemegang saham melalui

memaksimalkan nilai perusahaan.

2.1.1 Tujuan Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan yang efisiensi membutuhkan tujuan dan sasaran yang

digunakan sebagai standar dalam memberikan penilaian keefisienan keputusan

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
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perusahaan karena dapat meningkatkan kemakmuran para pemilik perusahaan

(pemegang saham).

Menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:4) mengenai tujuan manajemen

ialah sama dengan tujuan perusahaan yaitu:

“Memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan yang ada saat ini.”

Selanjutnya menurut Husnan, (2008:6) tujuan manajemen keuangan adalah

untuk mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, keputusan

keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan.

Berdasarkan tujuan manajemen keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa

tujuan manajemen keuangan yaitu untuk mengoptimalkan nilai perusahaan dan

mensejahterakan pemegang saham.

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi manajemen keuangan merupakan posisi yang paling penting yang

akan mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan atau organisasi. Menurut

Horne dan Wachowicz Jr. (2012:3) terdapat tiga fungsi manajemen keuangan,

yaitu:

1. Keputusan Investasi

Keputusan investasi adalah fungsi manajemen keuangan yang penting

dalam penunjang pengambilan keputusan untuk berinvestasi karena

menyangkut tentang memperoleh dana investasi yang efisien, komposisi

aset yang harus dipertahankan atau dikurangi.

2. Keputusan Pendanaan (Pembayaran Deviden)

Kebijakan deviden perusahaan juga harus dipandang sebagai integral dari

keputusan pendanaan perusahaan. Pada perinsipnya fungsi manajemen

keuangan sebagai keputusan pendanaan menyangkut tentang keputusan

apakah laba yang diperoleh oleh perusahaan harus dibagikan kepada

pemegang saham atau ditahan guna biaya investasi di masa yang akan

datang.

3. Keputusan Manajemen Aset
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Keputusan manajemen aset adalah fungsi manajemen keuangan yang

menyangkut tentang keputusan alokasi dana atau aset, komposisi sumber

dana yang harus dipertahankan dan penggunaan modal baik yang berasal

dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan yang baik bagi perusahaan.

Manajemen memiliki kesempatan kerja yang luas karena setiap perusahaan

pasti membutuhkan seorang manajer keuangan yang menangani fungsi-fungsi

keuangan. Fungsi manajemen keuangan merupakan slah satu fungsi uatamyang

sangat penting di dalam perusahaan.

2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan meliputi bagian dari proses keuangan. Laporan keuangan

yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan

ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai

cara misalnya, sebagai laporan arus Kas / laporan arus dana), catatan dan laporan

lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan

keuangan.

Menurut Munawir yang dikutip oleh Fahmi (2012:2), megatakan bahwa:

“Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh

informasi sehubung dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah

dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.”

Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para

pengguna (user) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat financial.

Kasmir (2012:7) menjelaskan bahwa sudah merupakan kewajiban setiap

perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangan perusahaannya pada suatu

periode tertentu. Hal yang dilaporkan kemudian dianalisis sehingga dapatb

diketahui kondisi dan posisi perusahaan terkini. Kemudian laporan keuangan juga

akan menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan sekarang dan ke depan,

dengan melihat berbagai persoalan yang ada baik kelemahan maupun kekuatan

yang dimilikinya.
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Menurut Kasmir (2012:7) dalam pengertian yang sederhana ia menjelaskan

bahwa laporan keuangan adalah:

“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini

atau dalam suatu periode tertentu.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan

untuk perusahaan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi

keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan

sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

2.2.1 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Pendapat menurut Kasmir (2012:7), tentang laporan keuangan adalah :

“Laporan Keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang

diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya dikenal beberapa macam

laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan

modal, laporan catatan atas laporan keuangan, dan laporan kas.”

Menurut Fraser dan Ormiston yang dikutip Fahmi (2012:3-4) ialah :

“Suatu laporan tahunan corporate terdiri dari empat laporan keuangan

pokok...” yaitu

1. Neraca

Neraca adalah menunjukkan posisi keuangan-aktiva, hutang, dan ekuitas

pemegang saham suatu perusahaan pada tanggal tertentu, seperti pada akhir

triwulan atau akhir tahun.

Adapun Pengertian neraca menurut Horne yang dikutip Kasmir (2010:69)

berpendapat bahwa:

“Neraca adalah ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu

yang menunjukkan total aktiva degan total kewajiban ditambah total ekuitas

pemilik.”

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa neraca merupakan ringkasan

laporan keuangan, artinya laporan keuangan disusun secara garis besarnya dan

tidal mendetail. Neraca juga menunjukkan jumlah aktiva (harta), kewajiban

(hutang), dan modal perusahaan (ekuitas) perusahaan saat tertentu.
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Komponen atau isi yang terkandung dalam suatu aktiva dibagi menjadi ke

dalam tiga bagian, yaitu:

1. Aktiva Lancar.

2. Aktiva Tetap.

3. Aktiva Lainnya.

Kemudian kewajiban (hutang) dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu:

1. Kewajiban Lancar (hutang jangka pendek).

2. Kewajiban Tidak Lancar (hutang jangka panjang).

Sedangkan komponen modal terdiri dari:

1. Modal disetor.

2. Laba ditahan.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba-Rugi, menyajikan hasil usaha pendapatan, beban, laba atau

rugi bersih dan laba atau rugi persaham untuk periode akuntansi tertentu.

Pengertian laporan laba rugi menurut Gitman dan Zutter (2012:59) adalah:

“The income statement provides a financial summaryof the firm’s operating

results during a specified period.”

Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2010:93) adalah:

“Laporan yang merangkum pendapatan dan beban perusahaan selama suatu

periode akutansi, biasanya satu kuartal atau satu tahun.”

3. Laporan Ekuitas Pemegang Saham

Laporan Ekuitas Pemegang Saham, merekonsiliasi saldo awal dan akhir

semua akun yang ada dalam seksi ekuitas pemegang saham pada neraca. Beberapa

perusahaan menyajikan laporan saldo laba, sering kali dikombinasikan dengan

laporan laba-rugi yang merekonsiliasi saldo awal dan akhir akun saldo laba.

Perusahaan-perusahaan yang memilih format pengajian yang terakhir biasanya

akan menyajikan laporan ekuitas pemegang saham sebagai pengungkapan dalam

catatan kaki.
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4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kasi, memberikan informasi tentang arus kas masuk dan

keluar dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi selama suatu periode

akuntansi.

Menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:155), neraca adalah

“Ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang

menunjukan total aset sama dengan total liabilitas ditambah total ekuitas pemilik.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa neraca merupakan

ringkasan laporan keuangan. Artinya laporan keuangan disusun secara garis

besarnya saja dan tidak mendetail. Kemudian, neraca juga menunjukan posisi

keuangan berupa aktiva (harta), kewajiban (hutang), dan modal perusahaan

(ekuitas pada saat tertentu, untuk mengetahui kondisi perusahaan.

Definisi laporan arus kas menurut Gitman dan Zutter ( 2012:65) adalah:

“The Statement of cash flows is summary of the cash flows over the period

of concern.”

Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2010:98) adalah:

“Laporang yang melaporkan dampak aktivitas operasi, investasi, dan

pendanaan suatu perusahaan pada arus kassepanjang periode akutansi.”

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan secara umum adalah menyediakan informasi yang

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaian dalam pengambilan

keputusan ekonomi.

Menurut Kasmir (2012:10), tujuan dari laporan keuangan adalah:

“Untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat

tertentu maupun pada periode tertentu.”
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Jelaskan Kasmir (2012:10), juga mengungkapkan bahwa

“Laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak

dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap peusahaan.”

2.2.3 Analisis laporan Keuangan

Setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan, serta

dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, maka akan

terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Agar laporan keuangan

dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagi pihak, maka perlu dilakukan analisis

terhadap laporan keuangan tersebut. Bagi pihak pemilik dan manajemen tujuan

utama dari analisis laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi

keuangan perusahaan saat ini. Dengan mengetahui posisi keuangan, setelah

dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, maka akan terlihat apakah

perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak

menurut Kasmir, (2010:90-91).

Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang

kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan, sehingga dengan mengetahui

kelemahan maka manajemen akan dapat memperbaiki kelemahan tersebut.

Begitupun dengan kekuatan, kekuatan tersebut harus dipertahankan atau

ditingkatkan sebagai modal selanjutnya ke depan. Yang pada akhirnya bagi pihak

pemilik dan manajemen dapat mengetahui posisi dan kondisi keuangan sehingga

dapat dengan tepat dalam merencanakan dan mengambil keputusan-keputusan

tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Jadi kesimpulannya tujuan dan manfaat dari analisis laporan keuangan

menurut Kasmir, (2010:92) 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 apa saja yang menjadi kekurangan

perusahaan.
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3. Untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki.

4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang harus

dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat

ini.

5. Untuk mrlakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu

penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.

6. Dapat juga digunakan sebagai perbandingan perusahaan sejenis tentang

hasil yang mereka capai.

Metode analisis laporan keuangan menurut Kasmir (2010:95) terdapat dua

macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu :

1. Analisis Vertikal

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 periode ke periode.

2. Analisis Horizontal

Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan

membandungkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil

analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu

ke periode yang lain.

Sedangkan jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan yang dapat

dilakukan menurut Kasmir, (2010:96) adalah sebagai berikut :

1. Analisisn Perbandingan antara Lapran Keuangan

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari

satu periode. Artinya minimal dua periode atau lebih. Dari analisis akan

dapat diketahui perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi daapat

berubah kenaikan atau penurunan dari masing-masing komponen analisis.

Dari perubahan ini terlihat masing-masing kemajuan atau kegagalan dalam

mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Analisis Trend
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Merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam

persentase tertentu. Analisis ini dilakukan dari periode ke periode sehingga

akan terlihat apakah perusahaan mengalami perubahan yaitu naik, turun atau

tetap, serta seberapa besar perubahan tersebut dihitung dalam persentase.

3. Analisis Persentase Per Komponen

Merupakan analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara

komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik yang ada di neraca

maupun laporan laba rugi.

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui :

a. Persentase investasi terhadap masing-masing aktiva atau terhadap total

aktiva.

b. Struktur permodalan.

c. Komposisi biaya terhadap penjualan.

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Dana

Merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana

perusahaan dan penggunaan dana dalam suatu periode. Analisis ini juga

untuk mengetahui jumlah modal kerja dan sebab-sebab berubahnya modal

kerja perusahaan dalam suatu periode.

5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas

Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas

perusahaan dan penggunaan uang kas dalam suatu periode. Kemudian untuk

mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas dalam periode

tertentu.

6. Analisis Rasio

Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos

yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan

keuangan neraca dan laporan laba rugi.

7. Analisis Laba Kotor
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Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor

dari periode ke satu periode. Kemudian juga untuk mengetahui sebab-sebab

berubahnya laba kotor tersebut antar periode.

8. Analisis Titik Pulang Pokok atau Titik Impas (Break Even Point)

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui pada kondisi berapa

penjualan atau produk dilakukan dan perusahaan tidak mengalami kerugian.

Kegunaan analisis ini adalah untuk menentukan jumlah keuntungan pada

berbagai tingkat penjualan.

2.2.4 Analisis Rasio

Sudah menjadi kebiasaan bahwa pada akhir suatu periode setiap perusahaan

akan melihat kinerja perusahaan yang dijalankan oleh manajemennya. Salah satu

cara yang terpenting untuk melihat kinerja manajemen adalah dari laporan

keuangan yang telah disusun pada periode yang bersangkutan. Ukuran apakah

manajemen berhasil atau tidak dalam dalam meningkatkan kinerja maka terlebih

dahulu laporan keuangan tersebut haruslah dianalisis yang kita kenal dengan nama

analisis laporan keuangan.

Dalam laporan keuangan akan terlihat aktivitas yang sudah dilakukan

perusahaan dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan tersebut

dituangkan dalam angka-angka, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun

dalam mata uang asing. Angka-angka yang ada dalam laporan keuangan menjadi

lebih berarti, apabila dapat kita bandingkan antara satu komponen dengan

komponen lainnya. Caranya dengan membandingkan angka-angka yang ada

dalam laporan keuangan atau antar laporan keuangan. Setelah melakukan

perbandingan dapat disimpulkan posisi keuangan suatu perusahaan untuk periode

tertentu. Pada akhirnya kita dapat menilai kinerja manajemen dalam periode

tersebut. Perbandingan ini kita kenal dengan nama analisis rasio keuangan.

Rasio keuangan menurut Horne dalam Kasmir, (2010:93), menyatakan

bahwa :
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“Rasio keuangan merupakan indeks yang berhubungan dua angka akuntansi

dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya.”

Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan

kinerja keuangan. Dari hasil rasio keuangan ini akan kelihatan kondisi kesehatan

perusahaan bersangkutan. Jadi, rasio keuangan merupakan kegiatan

membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara

membagi satu angka dengan angka lainnya.

Hasil dari rasio keuangan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja

manajemen dalam satu periode apakah mencapai target yang telah ditetapkan atau

sebaliknya. Di samping itu juga untuk menilai kemampuan manajemen dalam

memberdayakan sumber daya perusahaan (Aset) secara efektif dan efesien. Dari

kinerja yang dihasilkan ini juga dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-hal apa saja

yang perlu dilakukan ke depannya agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan

atau dipertahankan sesuai dengan target perusahaan atau merupakan kebijakan

yang harus diambil oleh pemilik perusahaan untuk melakukan perubahan orang-

orang yang duduk dalam manajemen ke depan.

Penyajian laporan keuangan serta khusus merupakan salah satu tanggung

jawab manajer keuangan. Hal ini sesuai dengan fungsi manajemen keuangan

seperti yang dikatakan oleh Horne, (2010:2) :

“Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan

manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum.”

Dengan kata lain, bahwa tugas seorang manajer keuangan adalah mencari

dana dari berbagai sumber dan membuat keputusan tentang sumber dana yang

harus dipilih.

2.2.4.1 Rasio Likuiditas

Menurut Weston dalam buku Kasmir, (2012:106-107),  bentuk-bentuk

rasio keuangan adalah sebagai berikut :

“Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) merupakan rasio yang menggambarkan

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.”
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Artinya apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu untuk memenuhi

utang (membayar) tersebut, terutama hutang yang sudah jatuh tempo. Jenis-jenis

Rasio Likuiditas yang dapat digunakan terdiri dari :

1. Rasio Lancar (Current Ratio)

Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar

kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih

secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia

untuk menutupi jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula

dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (Margin of Safety)

suatu perusahaan.

Rumusan untuk mencari Rasio Lancar dapat digunakan sebagai berikut :

	 = Aktiva	Lancar	( 	 )Hutang	Lancar	( 	 ) 	X	100%
2. Rasio Lancar (Quick Ratio)

Merupakan rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan memenuhi atau

membayar kewajiban atau hutang lancar (Hutang Jangka Pendek) dengan aktiva

lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (Inventory). Artinya, nilai sediaan

kita abaikan, dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar. Hal ini dilakukan

karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk

diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar

kewajiban dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya.

Rumus untuk mencari Rasio Lancar (Quick Ratio) dapat digunakan sebagai

berikut :

	 = 	 −	 	X	100%
3. Rasio Kas (Cash Ratio)
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Merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas

yang tersedia untuk membayar hutang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan

dari tersedianya dana kas atau setara dengan kas seperti rekening giro atau

tabungan yang ada di bank. Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan

sesungguhnya bagi perusahaan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar

hutang-hutang jangka pendeknya.

Rumus untuk mencari Rasio Kas (Cash Ratio) dapat digunakan sebagai

berikut :

ℎ	 = ℎ	 	 ℎ		 	X	100%
4. Rasio Perputaran Kas (Cash Turnover)

Menurut Gill dalam Kasmir, (2010:111) rasio ini digunakan untuk

mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk

membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk

mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (Hutang) dan biaya-

biaya yang berkaitan dengan penjualan.

Rumusan untuk mencari Rasio Perputaran Kas (Cash Turnover) dapat

digunakan sebagai berikut :

Rasio	Perputaran	Kas = Penjualan	BersihModal	Kerja	Bersih 	X	1	Kali
2.2.4.2 Rasio Solvabilitas (Leverage Ratio)

Rasio Solvabilitas atau Leverage Ratio, merupakan rasio yang digunakan

untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang menurut

Kasmir, (2010:112). Artinya, berapa besar beban hutang yang ditanggung

perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk
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membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang

apabila perusahaan dibubarkan ( di Likuidasi).

Adapun jenis-jenis Rasio Solvabilitas menurut Kasmir (2010:112) antara

lain :

1. Debt to Assets Ratio (Debt Ratio)

Merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar

aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan

berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Caranya adalah dengan

membandingkan antara total hutang dengan total aktiva.

Rumus untuk mencari Debt to Assets Ratio (Debt Ratio) dapat digunakan

sebagai berikut :

	 	 	 	 	 = 		 	X	100%
2. Debt to Equity Ratio

Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas.

Untuk mencari rasio ini dengan cara membandingkan antara seluruh hutang,

termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk

mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik

perusahaan. Dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal

sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang.

Rumus untuk mencari Debt to Equity Ratio dapat digunakan sebagai

berikut:

	 	 	 = 	 	X	100%
3. Long Term Debt to Equity Ratio
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Merupakan rasio antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri.

Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri

yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang dengan cara membandingkan

antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh

perusahaan.

Rumusan untuk mencari Long Term Debt to Equity Ratio dapat digunakan

sebagai berikut :

	 	 	 	 	 = 	 	 	X	100%

4. Times Interest Earned

Merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehab bunga Weston dalam

Kasmir, (2010:113). Rasio ini diartikan juga kemampuan perusahaan untuk

membayar biaya bunga, sama seperti Coverage ratio menurut Horne dalam

Kasmir, (2010:113).

Rumus untuk mencari Times Interest Earned dapat digunakan sebagai

berikut:

	 	 = 	X	1	
5. Fixed Charge Coverage

Merupakan rasio yang mempunyai Times Interest Earned. Hanya saja

bedanya, rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh hutang jangka

panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (Lease Contract). Biaya

tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka

panjang.
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Rumus untuk mencari Fixed Charge Coverage dapat menggunakan sebagai

berikut :

	 ℎ 	 = + ++ 	X	1	
2.2.4.3 Rasio Profitabilitas

Merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari

keuntungan Kasmir, (2010:115). Rasio ini juga memberikan ukuran tinkat

efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang

dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya penggunaan rasio ini

menunjukkan efesiensi perusahaan.

Jenis-jenis Rasio Profitabilitas menurut Kasmir, (2010:115) sebagai

berikut:

1. Profit Margin (Profit Margin on Sales)

Merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba

atas penjualan. Untuk mengukur rasio ini adalah dengan cara membandingkan

antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenakan

dengan nama Profit Margin.

Rumus untuk mencari Times Profit Margin (Profit Margin on Sales) dapat

digunakan sebagai berikut :

	 = 	 − 	 	 	 	X	100%
Sedangkan rumus untuk Margin laba bersih :

	 	 = 	X	100%
2. Return on Assets (ROA)



25

Merupakan rasio yang menunjukkan hasil (Return) atas jumlah aktiva yang

digunakan dalam perusahaan. ROA juga merupakan salah satu ukuran tentang

efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

Rumus untuk mencari Return on Assets (ROA) dapat digunakan sebagai

berikut :

	 	 	( ) = 	 	X	100%
3. Return on Equity (ROE)

Merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal

sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Makin tinggi

rasio ini, makin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan makin kuat, demilian

pula sebaliknya.

Rumus untuk mencari Return on Equity (ROE) dapat digunakan sebagai

berikut :

	 	 	( ) = 	X	100%
4. Laba Per Lembar Saham

Merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai

keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum

berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi,

maka kesejahteraan pemegang saham meningkat dengan pengertian lain bahwa

tingkat pengembalian tinggi.

Rumus untuk mencari Laba Per Lembar Saham dapat digunakan sebagai

berikut :

Laba	Per	Lembar	Saham = Laba	Saham	BiasaJumlah	Saham	Biasa	yang	Beredar	
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5. Rasio Pertumbuhan

Merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan

mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan

sektor usahanya. Dalam rasio ini dianalisis adalah pertumbuhan penjualan,

pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan pendapatan per saham, dan pertumbuhan

dividen per saham.

a. Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan	Penjualan = Penjualan − Penjualan	t − 1Penjualan	t − 1
b. Pertumbuhan Laba Bersih

Pertumbuhan	Laba	Bersih = Laba	Bersih − Laba	Bersih	t − 1Laba	Bersih	t − 1
c. Pertumbuhan Pendapatan Persaham

Pendapatan	Persaham = Pend	Persaham − Pend	Persaham	t − 1Pendapatan	Persaham	t − 1
d. Pertumbuhan Deviden Persaham

Deviden	Persaham = Deviden	Persaham − 	Deviden	Persaham	t − 1Deviden	Persaham	t − 1
6. Rasio Penilaian (Valuation Ratio)

Rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai

pasar usahanya diatas biaya investasi, seperti :

a. Rasio Harga Saham terhadap pendapatan.EPS = Laba	Bersih	Saham	BiasaJumlah	Saham	Beredar
b. Rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku.
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PBV = Harga	Pasar	per	Lembar	SahamNilai	Buku	per	Saham
2.2.4.4 Rasio Aktivitas

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan

dalam menggunakan aktiva yang dimiliki Kasmir, (2010:113). Atau dapat pula

dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan

sumber daya perusahaan. Efisiensi yang dilakukan misalnya di bidang penjualan,

persediaan, penagigan hutang, dan efisiensi di bidang lainnya. Rasio aktivitas juga

digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas

sehari-hari.

Jenis-jenis Rasio Aktivitas yang dirangkum dari beberapa ahli keuangan

dalam Kasmir, (2010:113), yaitu :

1. Perputaran Piutang (Receivable Turnover)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan

piutang selama satu periode. Atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang

ini berputar dalam satu periode. Makin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal

kerja yang ditanamkan dalam piutang makin rendah (bandingkan dengan rasio

tahun sebelumnya) dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan makin baik.

Sebaliknya jika rasio makin rendah, maka ada Over Investment dalam piutang.

Yang jelas bahwa rasio perputaran piutang memberikan pemahaman tentang

kualitas piutang dan kesumsesan penagihan piutang.

Rumus untuk mencari perputaran Piutang (Receivable Turnover) dapat

digunakan sebagai berikut :

Perputaran	Piutang	 	 = Penjualan	Piutang 	1	
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2. Hari Rata-rata penagihan Piutang (Days of Turnover)

Bagi perbankan yang akan memberikan kredit, perlu juga menghitung hari

rata-rata penagihan piutang (Days of Turnover). Hasil perhitungan ini

menunjukkan jumlah hari (berapa hari) piutang tersebut rata-rata tidak dapat

ditagih dan rasio ini juga sering disebut days sales uncollected.

Rumus untuk mencari Hari Rata-rata Penagihan Piutang (Days of Turnover)

dapat digunakan sebagai berikut :

	 	 = Piutang	Rata − rata	X	360	Penjualan	Kredit 	 	 	

3. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang

ditanam dalam persediaan (Inventori) ini berputar dalam suatu periode. Rasio ini

dikenal dengan nama rasio perputaran persediaan (Inventory Turnover). Dapat

diartikan pula bahwa perputaran persediaan merupakan yang menunjukkan berapa

kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Makin kecil rasio ini,

maka makin jelek demikian pula sebaliknya.

Rumus untuk mencari Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) menurut

Horne dalam Kasmir, (2010:129) dapat digunakan sebagai berikut :

	 = Harga	Pokok	Barang	yang	Dijual	Persediaan 	1	Kali
Sedangkan menurut Weston dalam Kasmir, (2010:130) yaitu :

	 = Penjualan	Persediaan 	1	Kali
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4. Perputaran Aktiva Tetap (Fixed Assets Turnover)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang

ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Atau dengan kata lain

untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap

sepenuhnya atau belum. Untuk mencari rasio ini caranya adalah membandingkan

antara penjualan bersih dengan aktiva tetap dalam suatu periode.

Rumus untuk mencari Perputaran Aktiva Tetap (Fixed Assets Turnover)

dapat digunakan sebagai berikut :

	 	 = Penjualan	Total	Aktiva	Tetap 	1	Kali

5. Perputaran Aktiva (Assets Turnover)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran perputaran

semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Kemudian juga mengukur berapa jumlah

penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva.

Rumus untuk mencari Perputaran Aktiva  ( Assets Turnover) dapat

digunakan sebagai berikut :

	 	 = Penjualan	Total	Aktiva	Tetap 	1	Kali
2.3 Struktur Aktiva

2.3.1 Pengertian Struktur Aktiva

Aktiva atau aset adalah segala sumber daya dan harta yang dimiliki

perusahaan untuk digunakan dalam operasinya. Suatu perusahaan pada umumnya

memiliki dua jenis aktiva yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Kedua unsur aktiva
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ini akan membentuk struktur aktiva. Struktur aktiva suatu perusahaan akan

tampak dalam sisi sebelah kiri neraca. Struktur aktiva juga disebut struktur aset

atau struktur kekayaan. Struktur aktiva atau struktur kekayaan adalah

“Perimbangan atau perbandingan baik dalam artian absolut maupun dalam artian

relatif antara aktiva lancar dengan aktiva tetap” menurut Riyanto (2008:22).

Selanjutnya yang dimaksud dengan artian absolut adalah perbandingan dalam

bentuk nominal, sedangkan yang dimaksud dengan artian relatif adalah

perbandingan dalam bentuk persentase.

Weston dan Brigham (2005:175), Struktur aktiva adahlah “Perimbangan

atau perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva.” Sedangkan menurut

Syamsudin (2007:9) struktur aktiva adahlah “Penentuan berapa besar alokasi

dana untuk masing-masing komponen aktiva,baik dalam aktiva lancar maupun

dalam aktiva tetap.” Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa struktur

aktiva merupakan perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva yang dapat

menentukan besarnya alokasi dana untuk masing-masing komponen aktiva.

2.3.2 Rumusan perhitungan untuk Struktur Aktiva

Struktur Aktiva dirumuskan dengan Fixed Asset Ratio (FAR) seperti pada

penelitian yang dilakukan oleh Farah dkk (2010):

= 	 	 	 	100%
2.4 Ukuran Perusahaan

2.4.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut Agnes Sawir dalam Amellia Atassya (2012:17), ukuran

perusahaan adalah ukuran perusahaan yang dapat menentukan tingkat kemudahan

perusahaan memperoleh dana dari pasar modal.

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang

ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-

rata total aktiva Sigit dalam Hana Tiara (2012:2). Penentuan perusahaan dalam

penelitian ini didasarkan pada total asset perusahaan. Total aktiva dipilih sebagai

proksi ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai aktiva relatif
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lebih stabil dibandingkan dengan nilai market capitalized dan penjualan

Wuryatiningsih dalam Istiningdiah (2012:15).

2.4.2 Rumusan perhitungan untuk Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dapat diukur melalui logaritma

natural dari total aset, tujuan logaritma natural (Ln) digunakan agar asumsi

normalitas untuk data yang digunakan menjadi terpenuhi. Karena total aset

perusahaan mempunyai nilai yang sangat besar, sehingga untuk menyeragamkan

nilai aset dengan variabel lainnya sampel perlu diubah dalam bentuk logaritma,

Ohyver (2013). Total aset juga digunakan dalam penelitian ini dikarenakan

melihat nilai total aset yang lebih stabil. Ukuran Perusahaan dirumuskan seperti

pada penelitian yang dilakukan oleh Ohyver (2013) :Ukuran	Perusahaan = Ln	(Total	Aset)
2.5 Struktur Modal

2.5.1 Pengertian Modal

Modal merupakan sejumlah dana yang menjadi dasar utama untuk

mendirikan suatu perusahaan. Setiap perusahaan tentu membutuhkan modal untuk

membiayai kegiatan operasional perusahaan, baik untuk investasi maupun untuk

keperluan lainnya. Besarnya modal yang diperlukan akan berbeda sesuai dengan

besar kecilnya skala perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka dana

yang dibutuhkan semakin banyak. Namun demikian, pengertian modal ini

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

kepada pendanaan pihak yang menafsirkannya dan kadang-kadang pengertian dari

pihak yang satu berbeda dengan pihak yang lainnya.

Pengertian modal menurut Gitman dan Zutter (2012:523) adalah sebagai

berikut :
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“Capital is the long term funds of firm ; all of items on the right hand side

of the firm’s balance sheet, excluding current liabilittes,are sources of

capital.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa modal adalah

pembiayaan atau pendanaan  jangka panjang yang dilakukan oleh suatu

perusahaan untuk melancarkan kegiatan operasionalnya.

2.5.2 Jenis-Jenis Modal

1. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang

tertanam di dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tertentu lamanya. Modal

sendiri menurut Riyanto (2010:240) terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Modal Saham

Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu

perseroan terbatas. Bagi perusahaan, yang diterima dari hasil penjualan sahamnya

akan tetap tertanam di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya. Meskipun

bagi pemegang saham sendiri itu bukanlah merupakan penanaman yang

permanen, karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya.

a. Saham Biasa

Saham biasa adalah bentuk komponen modal jangka panjang yang

ditanamkan oleh investor, dengan memiliki saham ini berarti pemegang

saham membeli prospek dan siap menangguang segala resiko sebesar dana

yang ditanamkan. Pemegang saham biasa akan mendapat dividen pada

akhir tahun pembukaan, hanya kalau perusahaan tersebut mendapatkan

keuntungan.

b. Saham Preferen

Saham Preferen bentuk komponen modal jangka panjang yang merupakan

kombinasi antara modal sendiri dengan hutang jangka panjang. Pemegang

saham Preferen mempunyai keistimewaan tertentu di atas pemegang

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



33

barulah disediakan untuk pemegang saham biasa. Kedua, apabila

perusahaan dilikuidir, maka dalam pembagian kekayaan saham preferen

didahulukan daripada saham biasa.

c. Saham Prefern Kumulatif

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 dividen  selama beberapa waktu karena besarnya laba

tidak mengizinkan atau karena adanya kerugian, pemegang saham jenis ini

di kemudian hariapabila perusahaan mendapatkan keuntungan berhak

untuk menuntut dividen yang tidak dibayarkan di waktu yang lampau.

2. Cadangan

Cadangan disini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari

keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau

atau dari tahun yang berjalan. Tidak semua cadangan termasuk dalam pengertian

modal sendiri.

Cadangan yang termasuk dalam modal sendiri ialah:

a. Cadangan ekspasi

b. Cadangan modal kerja

c. Cadangan selisih kurs

d. Cadangan umum/tak terduga

3. Laba Ditahan

Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian

dibayarkan sebagai dividen dan seebagian ditahan oleh perusahaan. Apabila

penahan keuntungan tersebut sudah dengan tujuan  tertentu, maka dibentuklah

cadangan sebagaimana diuraikan diatas. Apabila perusahaan belum mempunyai

tujuan tertentu menggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut

merupakan keuntungan ditahan.

2. Modal Asing
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Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya

sementara bekerja di perusahaan dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal

tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Menurut

Riyanto (2010:227) bahwa modl asing atau hutang dapat dikelompokan menjadi

tiga golongan, yaitu:

a. Hutang jangka Pendek (Short-term debt)

Hutang jangka oendek adalah modal asing jangka waktunya paling lama

satu tahun. Sebagian besar hutang jangka pendek terdiri dari kredit

perdagangan, yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan

usahanya. Jenis-jenis hutang jangka pendek meliputi kredit rekening

koran, kredit dari penjualan, kredit dari dari pembeli, kredit wesel.

b. Hutang jangka menengah

Hutang jangka menengah adalah hutang yang jangka waktu atau umunya

adalah lebih dari satu tahun dan kurang dari sepuluh 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. Jenis-jenis hutang jangka menengah pada umumnya ada tiga yaitu

term loan, equipment loan, dan leasing

c. Hutang Jangka Panjang

Modal hutang jangka panjang adalah 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

untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar. Jenis-jenis hutang

jangka panjang antara lain pinjaman obligasi dan pinjaman hipotik

2.5.3 Pengertian Struktur Modal



35

Struktur modal memiliki peranan penting dalam perusahaan, karena posisi

keuangan perusahaan ditentukan oleh struktur modal. Menurut Gitman

(2012:508), definisi struktur modal adalah:

“Capital structure is the mix of long-term debt and equity maintained by the

firm.”

Hal yang diuangkapkan oleh Keown, et al. (2008):

“Capital structure is the mix of long term sources of fund used by the firm.”

Struktur modal menurut Bambang (2008:22) adalah pembelanjaan

permanen dimana mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang

dengan modal sendiri.

Definisi-definisi mengenai struktur modal diatas menunjukkkan bahwa

utang jangka pendek tidak termasuk ke dalam struktur modal perusahaan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur modal adalah proporsi antara hutang

jangka panjang dan modal sendiri. Struktur modal yang optimal adalah struktur

modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara resiko dan pengembalian

sehingga memaksimumkan harga saham. Untuk itu, dalam penetapan struktur

modal suatu perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang

mempengaruhinya.

2.5.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal

Dalam upayanya untuk menetapkan struktur modal yang optimum,

perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur

modal. Menurut Brigham & Houston (2011:188), variabel-veriabel yang

mempengaruhi struktur modal adalah:

1. Stabilitas Penjualan : perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat

dengan aman mengambil lebih banyak hutang dan menanggung beban tetap

yang lebih tinggi daripada perusahaan yang penjualannya tidak stabil.

2. Struktur Aktiva : perusahaan yang mempunyai jenis aktiva sesuai untuk

jaminan kredit akan cenderung menggunakan banyak hutang karena

kemudahan yang dimiliki.
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3. Operating Leverage :perusahaan dengan operating leverage yang lebih

kecil lebih mampu untuk memperbesar leverage keuangan karena interaksi

operating leverage dan keuangan yang memengaruhi penurunan penjualan

terhadap laba operasi dan arus kas bersih secara keseluruhan.

4. Tingkat Pertumbuhan : perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan

yang pesat cenderung lebih banyak menggunakan hutang atau

mengandalkan modal eksternal daripada perusahaan yang pertumbuhannya

lebih lambat.

5. Profitabilitas : perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas

investasi menggunakan hutang yang relatif kecil. Dengan tingkat

pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai

sebagian besar pendanaan dengan dana internal.

6. Pajak : bunga hutang adalah beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan

perpajakan dan pengurangan tersebut sangat bernilai bagi perusahaan pada

tarif pajak yang tinggi. Karena itu makin tinggi tarif pajak makin besar

keuntungan dari penggunaan hutang.

7. Pengendalian : pengaruh akibat penerbitan surat-surat hutang dan saham

terhadap posisi pengendalian manajeman bisa memengaruhi struktur modal.

8. Sikap manajemen : sikap manajemen yang lebih konservatif daripada

manajemen lainnya akan menggunakan jumlah hutang yang lebih kecil

daripada rata-rata industri.

9. Sikap pemberi pinjaman dan perusahaan penilai kredibilitas : tanpa

melihat analisis para manajer atas faktor-faktor leverage yang tepat bagi

perusahaan mereka sendiri. Perilaku pemberi pinjaman dan perusahaan

penilai kredibilitas sering kali memengaruhi keputusan struktur keuangan.

10. Kondisi pasar : kondisi pasar saham dan obligasi yang mengalami

perubahan baik jangka panjang maupun jangka pendek dapat memberi arti

yang penting pada struktur modal perusahaan yang optimal.

11. Kondisi internal perusahaan : kondisi internal perusahaan juga dapat

memiliki pengaruh pada sasaran struktur modal.
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12. Fleksibilitas keuangan : tujuan menjaga fleksibilitas keuangan yang dilihat

dari sudut pandang operasional artinya adalah menjaga kapasitas pinjaman

cadangan yang memadai.

Adapun menurut Agus Sartono (2010: 248), faktor-faktor yang

mempengaruhi struktur modal perusahaan adalah:

1. Tingkat penjualan. Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil berarti

memiliki aliran kas yang relatif stabil juga, maka dapat menggunakan

hutang lebih besar daripada perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil.

2. Struktur aset. Perusahaan yang memiliki aset 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.

3. Tingkat pertumbuhan perusahaan. Semakin cepat pertumbuhan

perusahaan maka semakin besar kebutuhan dana untuk pembiayaan

ekspansi. Semakin besar kebutuhan untuk pembiayaan masa mendatang

maka semakin besar keinginan perusahaan untuk menahan laba.

4. Profitabilitas. Dengan laba ditahan yang besar, perusahaan akan lebih

senang menggunakan laba ditahan sebelum menggunakan utang.

5. Attitude manajemen. Karena tak seorang pun dapat membuktikan bahwa

struktur modal akan mengakibatkan harga saham lebih tinggi dari struktur

modal lain, maka manajemen dapat menentukan sesuai dengan penilaian

mereka sendiri dengan struktur modal tang tepat.

6. Kondisi intern perusahaan. Perusahaan suatu saat perlu menaati saat yang

tepat untuk mengeluarkan saham atau obligasi tergantung atas kondisi

intern.

2.5.5 Teori Struktur Modal

2.5.5.1 The Modigliani-Miller Model

1. Model Modigliani-Miller Tanpa Pajak

Menurut Brigham dan Houston, (2012:179), teori struktur modal modern

yang pertama adalah teori Modigliani dan Miller (teori MM). Mereka berpendapat

bahwa struktur modal tidak relevan atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan.
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MM mengajukan beberapa asumsi untuk membagun teori mereka, yaitu:

a) Tidak ada biaya pialang.

b) Tidak ada pajak.

c) Tidak ada biaya kebangkrutan.

d) Investor dapat meminjam dengan tingkat yang sama seperti perusahaan.

e) Seluruh investor memliki informasi yang sama seperti manajemen

tentang peluang investasi perusahaan di masa depan.

f) EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan hutang.

2. Model Modigliani-Miller Dengan Pajak

Menurut Syahyunan, (2013:221), teori MM tanpa pajak dianggap tidak

realistis dan kemudian MM memasukkan faktor pajak ke dalam teorinya. Pajak

dibayarkan kepada pemerintah, yang berarti merupakan aliran kas keluar. Hutang

bisa digunakan untuk menghemat pajak, karena biaya bunga bisa dipakai sebagai

pengurang pajak. Dalam teori MM dengan pajak ini terdapat dua preposisi, yaitu:

1. Preposisi- I

Nilai perusahaan yang berhutang sama dengan nilai dari perusahaan yang

tidak berhutang ditambah dengan penghematan pajak karena bunga hutang.

Implikasi dari preposisi-I ini adalah pembiayaan dengan hutang sangat

menguntungkan dan MM menyatakan bahwa struktur modal optimal perusahaan

adalah seratus persen hutang.

2. Preposisi- II

Implikasi dari preposisi II ini adalah penggunaan hutang yang semakin

banyak akan meningkatkan biaya modal saham. Menggunakan hutang yang lebih

banyak, berarti menggunakan modal yang lebih murah, sehingga akan

menurunkan biaya modal rata-rata tertimbangnya. Teori MM tersebut sangat

kontroversial. Implikasi teori tersebut adalah perusahaan sebaiknya menggunakan

hutang sebanyak-banyaknya.

3. Model Miller
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Merton Miller pada tahun 1976 memasukkan beberapa dampak pajak

pribadi, yaitu: (1) bunga sebagai pengurang pajak menguntungkan penggunaan

pendanaan dengan hutang, tetapi (2) perlakuan pajak atas penghasilan dari saham

yang lebih menguntungkan menurunkan tingkat pengembalian yang diminta atas

saham dan karenanya menguntungkan penggunaan pendanaan ekuitas. Sulit untuk

menentukan dampak bersih dari kedua faktor tersebut. Namun, sebagian besar

pengamat percaya bahwa bunga yang dapat menjadi pengurang pajak akan

memiliki dampak yang paling kuat, sehingga sistem pajak akan menguntungkan

penggunaan hutang oleh perusahaan Brigham dan Houston, (2011:181-182).

2.5.5.2 The Trade Off Model

Trade-off theory menjelaskan adanya hubungan antara pajak risiko

kebangkrutan dan penggunaan hutang yang disebabkan oleh keputusan struktur

modal yang diambil perusahaan. Sesuai dengan esensi dimana nilai sekarang

(present value) dari manfaat penghematan pajak (tax shield) yang timbul dari

peningkatan penggunaan financial leverage mengalami dilemma trade-off . Biaya

bunga dapat mengurangi pajak dalam menghitung pajak yang harus dibayar

perusahaan. Dalam hal ini, penggunaan liabilitas akan menghasilkan harga pasar

total yang lebih tinggi bagi sekuritas perusahaan yang beredar. Ketika laba

perusahaan di kenai pajak oleh pemerintah, maka jumlah pembayaran kas kepada

kontributor modal akan dipengaruhi oleh bauran pendanaan perusahaan. Satu hal

yang terpenting adalah dengan semakin tinggi liabilitas, akan semakin tinggi

kemungkinan kebangkrutan.

Sebagai contoh, semakin tinggi liabilitas, semakin besar bunga yang harus

dibayar. Kemungkinan tidak membayar bunga yang tinggi akan semakin besar.

Pemberi pinjaman dapat membuat perusahaan menjadi bangkrut jika perusahaan

tidak dapat membayar liabilitas.

Biaya kebangkrutan tersebut bisa cukup signifikan. Biaya tersebut

mencakup 2 hal yaitu Hanafi, (2013:309):

a. Biaya Langsung
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Biaya langsung adalah biaya yang dibayar untuk biaya administrasi, biaya

pengacara, biaya akuntan, dan biaya lain yang sejenis.

b. Biaya Tidak Langsung

Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi karena dalam kondisi

kebangkrutan, perusahaan lain atau pihak lain tidak mau berhubungan

dengan perusahaan secara formal. Misal, supplier tidak mau memasok

barang karena khawatir kemungkinan tidak terbayar.

Trade-off theory mempunyai implikasi bahwa manajer akan berpikir dalam

kerangka trade-off antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam

penentuan struktur modal. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas

yang tinggi tentu akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan

rasio hutangnya, sehingga tambahan hutang tersebut akan mengurangi pajak

Syahyunan, (2013:228).

Menurut Brigham dan Houston (2012:188), metode ini memberikan tiga hal

penting mengenai hutang yaitu :

1. Perusahaan yang memiliki risiko bisnis tinggi sebaiknya menggunakan

hutang yang sedikit, karena semakin besar probabilitas kesulitan keuangan

akan memperbesar biaya kesulitan keuangan.

2. Perusahaan yang memiliki aktiva berwujud (tangible asset) dapat

menggunakan hutang yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan

yang memiliki aktiva tak berwujud (intangible asset).

3. Perusahaan yang sedang membayar pajak yang tinggi dapat menggunakan

hutang yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang

membayar pajaknya rendah.

Adapun menurut Brigham dan Houston (2011:183), dijelaskan mengenai

ringkasan teori pertukaran (trade-off theory) adalah adanya fakta bahwa bunga

yang dibayarkan sebagai beban pengurang pajak membuat hutang menjadi lebih

murah dibandingkan dengan saham biasa atau saham preferen. Secara tidak

langsung, pemerintah membayar sebagian biaya hutang atau dengan kata lain

hutang memberikan manfaat perlindungan pajak.



41

2.5.5.3 Pecking Order Theory

Teori ini ditemukan oleh Myers tahun 1984. Menurut Breadley dan

Myers (2008:25) teori itu berbunyi sebagai berikut:

1. Perusahaan menyukai pendanaan internal, karena dana ini terkumpul

tanpa mengirimkan sinyal sebaliknya yang dapat menurunkan harga

saham.

2. Jika dana eksternal dibutuhkan, perusahaan akan menertibkan hutang

lebih dahulu dan hanya menebitkan ekuitas sebagai pilihan terakhir.

Pecking order ini muncul karena penerbitan hutang tidak terlalu

dirterjemahkan sebagai pertanda buruk oleh investor bila dibandingkan

dengan penerbitan ekuitas.

Menurut Myers, perusahaan lebih suka menyukai penggunaan pendanaan

dari modal internal yaitu dana yang berasal dari aliran kas, laba ditahan, dan

depresiasi. Urutan penggunaan sumber pendanaan adalah internal fund (dana

internal), debt (hutang), dan equity (modal sendiri). Dana internal lebih disukai

karena kemungkinan perusahaan untuk tidak perlu membuka diri lagi dari sorotan

pemodal luar. Perusahaan lebih suka memperoleh sumber dana yang diperlukan

tanpa memperoleh sorotan publik sebagai akibat penerbitan saham baru. Dana

eksternal lebih disukai dalam bentuk hutang daripada modal sendiri karena dua

alasan. Pertama adalah pertimbangan biaya emisi. Biaya emisi obligasi lebih

murah dari biaya emisi saham baru. Hal ini disebabkan karena penerbitan saham

baru akan menurunkan harga saham lama. Kedua, manajer khawatir kalau

penerbitan saham baru akan ditafsirkan sebagai kabar buruk oleh pada pemodal,

dan membuat harga saham akan turun. Hal ini disebabkan antera lain oleh

kemungkinan adanya informasi asimetrik antara pihak manajemen dengan pihak

pemodal.

2.5.5.4 Agency Theory

Pada dasarnya agency theori adalah teori yang mengenai struktur

kepemilikan perusahaan yang dikelola oleh manajer bukan pemilik, berdasarkan

kenyataan bahwa manajer profesional bukan agen yang sempurna dari pemilik
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perusahaan, dengan demikian belum tentu selalu bertindak untuk kepentingan

pemilik. Jensen dan Meckling (1976) dalam Weston dan Copeland (1996)

menyatakan bahwa masalah keagenan berhubungan dengan penggunaan ekuitas

eksternal. Misalnya sebuah perusahaan yang semula dimiliki seluruhnya oleh satu

orang, maka semua tindakannya hanya mempengaruhi posisi sendiri. Jika pemilik

yang juga manajer perusahaan itu menjual sebagian dari sahamnya kepada orang

lain, maka akan timbul konflik kepentingan. Keuntungan sampingan yang

dibayarkan kepada pemilik manajer yang semula semula sepenuhnya dimiliki

sendiri, sekarang dibayar sebagian kepada pemilik baru.

Horne dan Wachowicz (2013:185) menyatakan bahwa manajemen

merupakan agen dari pemegang saham, sebagai pemilik perusahaan. Para

pemegang saham berharap agen akan bertindak atas kepentingan mereka sehingga

mendelegasikan wewenang kepada agen.

Untuk dapat melakukan fungsi dengan baik, manajemen harus diberi

insentif dan pengawasan yang memadai. Pengawasan dapat dilakukan melalui

cara-cara seperti pengikatan agen, pemeriksaan laporan keuangan, dan

pembatasan terhadap keputusan yang dapat diambil manajemen. Kegiatan

pengawasan tentu saja membutuhkan biaya yang disebut dengan biaya agensi.

Menurut Horne dan Wachowicz (2013:185), biaya agensi adalah biaya-

biaya yang berhubungan dengan pengawasan manajemen untuk meyakinkan

bahwa manajemen bertindak konsisten sesuai dengan perjanjian kontraktual

perusahaan dengan kreditor dan pemegang saham.

2.5.5.5 Signaling Theory

Teori ini disusun berdasarkan asumsi adanya Assymetric Information antara

manajer dan pemegang saham. Manajer berusaha memberikan signal (sinyal)

kepada investor. Sinyal yang diberikan berupa dipakainya porsi hutang yang lebih

besar di perusahaan, hanya perusahaan yang benar-benar kuat yang berani

menggunakan resiko mengalami kesulitan keuangan ketika porsi hutang relatif

tinggi. Investor akan menilai perusahaan dengan harga yang lebih mahal

dibandingkan perusahaan yang rendah porsi hutangnya menurut Arifin

(2007:81).
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2.5.5.6 Assymetric Information Theory

Menurut Brigham dan Houston (2006:38) informasi asimetris merupakan

situasi dimana para manajer seringkali memiliki informasi yang lebih baik

daripada investor dari pihak luar mengenai prospek perusahaan. Perusahaan

dengan prospek yang sangat menguntungkan akan mencoba untuk menghindari

penjualan saham dan lebih memilih mendapatkan modal baru dengan cara-cara

lain, termasuk menggunakan hutang di luar sasaran struktur modal yang normal.

Sebuah peusahaan dengan prospek yang tidak menguntungkan akan menjual

saham, yang artinya menarik investor-investor baru untuk berbagi kerugian yang

mereka dialaminya.

Informasi asimetris (Assymetric Information) suatu istilah yang menunjukan

bahwa manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak (tentang prospek,

resiko, dan nilai perusahaan) daripada pemodal publik. Manajemen mempunyai

informasi yang lebih banyak dari pemodal karena merekalah yang mengambil

keputusan-keputusan keuangan, yang menyusun berbagai rencana perusahaan dan

sebagainya. Kondisi ini dapat dilihat dari reaksi harga saham pada waktu

manajemen mengumumkan sesuatu seperti peningkatan pembayaran dividen

Husnan dan Pudjiastuti (2006:276). Sehingga pihak manajemen mungkin akan

berfikir harga saham saat ini sedang overvalue (terlalu mahal). Apabila hal ini

terjadi, maka manajemen akan berfikir untuk lebih baik menawarkan saham baru.

Sehingga saham tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih mahal dari yang

seharusnya. Namun, pemodal akan menafsirkan jika perusahaan menawarkan

saham baru maka kemungkinan yang akan terjadi adalah harga saham saat ini

sedang terlalu mahal. Akibat para pemodal akan menawar harga saham baru

tersebut dengan harga yang lebih rendah. Oleh karena itu, emisi saham baru akan

menurunkan harga saham.

2.5.6 Perhitungan Struktur Modal

Menurut Riyanto (2008:22) mengemukakan bahwa, Struktur modal adalah

pembelanjaan permanen dimana mencerminkan perimbangan antara utang jangka

panjang dengan modal sendiri. Menurut Sartono (2008:120) bahwa rasio leverage
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menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan

hutang. Salah satu dari rasio leverage adalah Debt to Asset Ratio mengukur utang

jangka panjang dengan total aktiva yang dana yang berasal dari hutang.

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, rasio leverage yang digunakan dalam

penelitian adalah menggunakan rasio leverage debt to asset ratio (DAR) yaitu :	 	 	 	 = Hutang	Jangka	PanjangTotal	Aset X100%

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

N
O

Nama
Peneliti

Judul Penelitian Hasil Sumber

1 Joni dan
Lina (2010)

Faktor-faktor
yang
Mempengaruhi
Struktur Modal

 Pertumbuhan Aktiva
memiliki pengaruh positif
terhadap Struktur Modal.

 Ukuran Perusahaan tidak
memiliki pengaruh terhadap
Struktur Modal.

 Profitabilitas memiliki

Jurnal Bisnis dan
Akuntansi Vol 12,
No.2, Agustus
2010, Hlm. 81-96
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Pengaruh negatif terhadap
Struktur Modal.

 Risiko Bisnis tidak memiliki
pengaruh terhadap Struktur
Modal.

 Dividen  tidak memiliki
pengaruh terhadap Struktur
Modal.

 Struktur Aktiva memiliki
pengaruh Positif terhadap
struktur Modal.

2 Seftianne
(2011)

Faktor-faktor
yang
Mempengaruhi
Struktur Modal
pada Perusahaan
Publik Sektor
Manufaktur

 Growth Opportunity dan
Ukuran Perusahaan
mempengaruhi Struktur
Modal.

 Profitabilitas, Tingkat
Liquiditas, Risiko Bisnis
Kepemilikan Manajerial, dan
Struktur Aktiva tidak
mempengaruhi Struktur
Modal.

Jurnal Bisnis dan
Akuntansi Vol 13,
No.1, April 2011,
Hlm. 39-56

3 Glenn
Indrajaya,
Herlina, dan
Rini Setiadi
(2011)

Pengaruh Struktur
Aktiva, Ukuran
Perusahaan,
Tingkat
Pertumbuhan,
Profitabilitas dan
Risiko Bisnis
Terhadap Struktur
Modal: Studi
Empiris Pada
Perusahaan
Sektor
Pertambangan
yang Listing di
Bursa Efek
Indonesia Periode
2004-2007

 struktur aktiva berpengaruh
positif signifikan terhadap
struktur modal (leverage),

 ukuran perusahaan
berpengaruh positif
signifikan terhadap struktur
modal, dan

 profitabilitas memiliki
pengaruh yang negatif dan
signifikan terhadap struktur
modal.

 pertumbuhan dan risiko
bisnis tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap
struktur modal (leverage).

 struktur aktiva, ukuran
perusahaan, pertumbuhan,
profitabilitas, dan risiko
bisnis memiliki pengaruh
simultan yang signifikan
terhadap struktur modal
(leverage).

Akurat Jurnal
Ilmiah Akuntansi
Nomor 06 Tahun
ke-2 September-
Desember 2011

4 Abiprayasa
Kawiswara
Weko

Faktor-Faktor
Yang
Mempengaruhi

 profitabilitas tidak memiliki
pengaruh yang signifikan
terhadap struktur modal.

Accounting
Analysis Journal
AAJ 3 (2) (2014)
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Hartoyo,
Muhammad
Khafid,
Linda
Agustina
(2014)

Struktur Modal
Perusahaan
Tekstil Dan
Garmen Di Bei

 struktur aktiva memiliki
pengaruh negatif terhadap
struktur modal, dan

 ukuran perusahaan tidak
memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap struktur
modal.

5 Lusi
Setiawati
(2011)

Pengaruh Struktur
Aktiva, Tingkat
Likuiditas,
Ukuran
Perusahaan, Dan
Profitabilitas
Terhadap Struktur
Modal
Perusahaan
Manufaktur Yang
Tercatat Di Bursa
Efek Indonesia

 struktur aktiva berpengaruh
terhadap struktur modal
perusahaan manufaktur
yang tercatat di Bursa Efek
Indonesia

 tingkat likuiditas
berpengaruh terhadap
struktur modal perusahaan
manufaktur yang tercatat di
Bursa Efek Indonesia

 ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap
struktur modal perusahaan
manufaktur yang tercatat di
Bursa Efek Indonesia

 profitabilitas berpengaruh
terhadap struktur modal
perusahaan manufaktur
yang tercatat di Bursa Efek
Indonesia

Jurnal Bisnis Dan
Akuntansi Vol.
13, No.1,April
2011

6 Ghia Ghaida
Kanita
(2014)

Pengaruh Struktur
Aktiva dan
Profitabilitas
terhadap Struktur
Modal
Perusahaan
Makanan dan
Minuman yang
terdaftar di BEI
periode 2007-
2009

 Struktur Aktiva tidak
memiliki pengaruh
signifikan terhadap struktur
modal

 Profitabilitas memiliki
pengaruh signifikan
terhadap struktur modal

Trikonomika
Volume 13, No. 2,
Desember 2014,

7 Selly Zuliani
(2014)

Pengaruh
Profitabilitas,
Pertumbuhan
Penjualan,
Struktur Aset,
Dan Tingkat
Pertumbuhan
Terhadap Struktur
Modal

 Profitabilitas berpengaruh
signifikan terhadap struktur
modal,

 Pertumbuhan Penjualan
tidak berpengaruh signifikan
terhadap struktur,

 Struktur Aset tidak
berpengaruh signifikan

Jurnal Ilmu &
Riset Akuntansi
Vol. 3 No. 7
(2014)
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terhadap struktur modal, dan
 Tingkat Pertumbuhan tidak

berpengaruh signifikan
terhadap struktur modal.

8 Thomas,
Kiptanui,
Tarus,
Chenuos,
Nehemiah,
&
Biwott,
Geoffrey
(2014)

Do Profitability,
Firm Size and
Liquidity Affect
Capital Structure?
Evidence from
Kenyan Listed
Firms

 Profitabilitas dan
likuiditas yang negatif dan
secara signifikan
berhubungan dengan struktur
permodalan.

 Ukuran perusahaan
berkorelasi positif dan tidak
signifikan pada
struktur permodalan.

European Journal
of Business and
Management
ISSN 2222-1905
(Paper) ISSN
2222-2839
(Online) Vol.6,
No.28, 2014

9 Idode,
Patrick
Esiemogie,A
deleke,
Toyin Mary,
Ogunlowore,
Akindele
John,
Ashogbon,
Oyekan
Samuel
(2014)

Influence of
capital structure
on profitability:
Empirical
Evidence from
listed Nigerian
banks

 Struktur permodalan
memiliki pengaruh positif
yang signifikan pada
profitabilitas dari Bank
Nigeria selama masa studi.

 Ada hubungan positif yang
signifikan antara struktur
modal dan profitabilitas dari
bank-bank yang terdaftar
di Nigeria.

IOSR Journal of
Business and
Management
(IOSR-JBM) e-
ISSN: 2278-487X,
p-ISSN: 2319-
7668. Volume 16,
Issue 11.Ver. IV
(Nov. 2014), PP
22-28

2.7 Kerangka Pemikiran

Perusahaan pada umumnya mempunyai tujuan dan sasaran yaitu untuk

mendapatkan keuntungan (Laba) dan juga meningkatkan nilai perusahaan supaya

bisa tetap bertahan untuk menghadapi persaingan yang ada. Untuk mencapai

tujuan tersebut, perusahaan harus bisa mengoptimalkan ketiga fungsi keuangan

yang terdiri dari Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan (Pembayaran

Deviden), Keputusan Manajemen Aset.

Manajemen memiliki kesempatan kerja yang luas karena setiap perusahaan

pasti membutuhkan seorang manajer keuangan yang menangani fungsi-fungsi

keuangan. Fungsi manajemen keuangan merupakan slah satu fungsi utama yang

sangat penting di dalam perusahaan.

Suatu perusahaan dalam melakukan aktivitas membutuhkan modal untuk

membiayai operasional perusahaan untuk kelangsungan hidup perusahaan
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tersebut. Modal sangat penting bagi suatu perusahaan, karena dengan memilih

modal yang tepat, bisa meningkatkan nilai perusahaan. Untuk seorang manajer

harus mampu mengambil keputusan pendanaan yang dipilihnya dengan cepat.

Martono dan Agus Harjito, (2010:4) mengemukakan bahwa manajemen

keuangan (financial management) merupakan segala aktivitas perusahaan yang

berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan

mengelola asset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Menurut Riyanto (2008:22) yang dimaksud struktur modal adalah:

“Struktur modal adalah pembelanjaan permanen dimana mencerminkan

perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri.”

Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah Profitabilitas,

Struktur Aktiva, dan ukuran perusahaan.

Menurut pendapat Kasmir (2012:196), mengatakan bahwa rasio

profitabilitas adalah :

“Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan

dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas

manajemen suatu perusahaan.”

Menurut L. V. L. N. Sarma, Sarada Lellapalli dan Ramana V. Lellapalli

(2010) diketahui bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap struktur

modal. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh

Kesuma (2008) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh secara

signifikan dan negatif terhadap struktur modal. Hal ini berarti bahwa perusahaan

akan menggunakan pendanaan internal terlebih dahulu, dan jika dibutuhkan baru

akan menggunakan utang dan saham pada pilihan terakhir.

Hasil penelitian Seftianne (2011) Profitabilitas tidak mempengaruhi

Struktur Modal pada Perusahaan Publik Sektor Manufaktur yang terdaftar do BEI

dari tahun 2007-2009. Penelitian tersebut didukung pula dengan penelitian yang

dilakukan oleh Abiprayasa Kawiswara Weko Hartoyo, Muhammad Khafid,

Linda Agustina (2014) bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap struktur modal pada Perusahaan Tekstil Dan Garmen Di BEI

Tahun 2010-2012.
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Perusahaan yang struktur aktivanya memiliki perbandingan aktiva tetap

jangka panjang lebih besar akan menggunakan hutang jangka panjang lebih

banyak karena aktiva tetap yang ada dapat digunakan sebagai jaminan hutang

menurut Brigham & Houston, (2011:188). Menurut penelitian yang dilakukan

Prabansari dan Kusuma (2005) struktur aset didasarkan pada rasio antara total

aset tetap terhadap total aset maka secara teoretis terdapat hubungan yang negatif

antara struktur aset dengan struktur modal. Dengan demikian semakin tinggi

struktur aset (yang berarti semakin besar aset tetap) maka penggunaan modal

sendiri akan semakin tinggi (modal asing semakin sedikit) dengan kata lain

struktur modalnya semakin rendah.

Hasil penelitian Seftianne (2011) Struktur Aktiva tidak mempengaruhi

Struktur Modal pada Perusahaan Publik Sektor Manufaktur yang terdaftar do BEI

dari tahun 2007-2009. Penelitian tersebut didukung pula dengan penelitian yang

dilakukan oleh Selly Zuliani (2014) bahwa Struktur Aset tidak berpengaruh

signifikan terhadap struktur modal. Hasil penelitian Ghia Ghaida Kanita (2014)

Struktur Aktiva tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur modal.

Menurut Brigham dan Houston (2011:40), perusahaan yang tumbuh

dengan pesat harus lebih banyak mengandalkan modal eksternal. Biaya

pengembangan untuk penjualan saham biasa lebih besar daripada biaya untuk

penerbitan surat hutang yang mendorong perusahaan untuk lebih banyak

mengandalkan hutang. Hal ini akan mempermudah perusahaan dengan ukuran

lebih besar untuk memperoleh pinjaman atau dana eksternal. Menurut penelitian

yang dilakukan Yuanxin Liu dan Xiangbo Ning (2009) menunjukkan bahwa

secara parsial ukuran perusahaan tidak mempengaruhi struktur modal.

Hasil penelitian Joni dan Lina (2010) Ukuran Perusahaan tidak memiliki

pengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Publik Sektor Manufaktur. Penelitian

tersebut didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Abiprayasa

Kawiswara Weko Hartoyo, Muhammad Khafid, Linda Agustina (2014)

bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

struktur modal pada Perusahaan Tekstil Dan Garmen Di BEI Tahun 2010-2012.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan kerangka pemikiran

dari penelitian ini sebagai berikut:
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Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pemikiran diatas dapat ditarik suatu hipotesis

dari penelitian ini adalah:

1. Profitabilitas, Struktur Aktiva, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara

Simultan terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Sektor

Industri Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

(BEI) Periode 2010-2014.

2. Profitabilitas, Struktur Aktiva, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara

Parsial terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Sektor

Tujuan
Perusahaan

Fungsi Keuangan

Profitabilitas (X1)

ROA

Struktur Aktiva
(X2)

FAR

Ukuran Perusahaan
(X3)

Ln(Total Aset)

Struktur Modal (Y)

DAR

Nilai Perusahaan
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Industri Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

(BEI) Periode 2010-2014


