
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Krisis hutang yang dialami Amerika Serikat dan Eropa dalam jangka 

pendek dan jangka panjang dinilai akan menggeser pusat ekonomi dunia ke Asia. 

Ini merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk menampung dana baik itu pada 

sektor moneter maupun sektor rill. Sektor moneter misalnya pada krisis Amerika 

dan Eropa memberikan peluang bagi Indonesia berinvestasi ke pasar saham. Hal 

ini tentu saja mengakibatkan perekonomian Indonesia menunjukkan keadaan yang 

cenderung stabil dan akan memberikan dampak positif terhadap kinerja pasar, 

sehingga investor tertarik menanamkan modalnya. 

Untuk itu para investor dalam melakukan investasi harus mencermati 

keadaan perusahaan tersebut. Salah satunya dapat dilihat dari perusahaan yang 

terdaftar  pada LQ-45, indeks ini mayoritas emitennya mempunyai kapitalisasi 

pasar jumbo yang mencatat kinerja memuaskan. Dikatakan memuaskan karena 

saham-saham yang dimiliki oleh perusahaan yang tercatat pada LQ-45 adalah 

saham-saham pilihan yang beranggotakan 45 perusahaan pilihan dan saham-

saham paling lancar di BEI (Bursa Efek Indonesia), dan memiliki kriteria yang 

digunakan untuk pemilihan saham-saham tersebut. Menurut Reza Priyambada 

(2013) Kepala Riset Trust Securities mengatakan bahwa ada lima kriteria dalam 

pemilihan saham perusahaan yang terdaftar pada LQ-45, yang pertama menentukan 



 
 

saham yang lancar dilihat saham dalam urutan 60 besar dari total transaksi saham di pasar 

reguler dalam 12 bulan. Kriteria kedua memiliki kapitalisasi pasar dan jumlah saham 

beredar yang besar. Ketiga, emiten sudah tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia) dalam 

tiga bulan. Keempat, kinerja perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang dapat dilihat 

dari kinerja keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan dalam menerbitkan saham 

yang dimana harus bagus, dan selain itu dapat dilihat dari sisi fundamental yaitu laporan 

keuangan dan melihat harga jual saham. Kelima, prospek sektor bisnis perusahaan  harus 

menarik, yaitu emiten harus mempunyai neraca keuangan yang sehat seperti tingkat 

hutang dibatas aman. 

Menurut pendapat Janson Nasril (2012) menyatakan bahwa yang menjadi 

pendorong perusahaan yang berbasis pasar domestik yang terdaftar pada LQ-45 

adalah sektor perbankan, infrastruktur, dan consumer goods. Secara garis besar 

menurut Janson Nasril yang paling akan menjadi mendominasi daftar emiten 

dengan pertumbuhan laba yang tinggi yaitu sektor perbankan antara lain  BBRI 

(Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk), dan BMRI (Bank Mandiri (Persero) Tbk), 

karena diprediksi memiliki kinerja saham yang semakin membaik di pasar global 

dalam hal ini akan mengangkat saham pada LQ-45. Dikatakan membaik karena 

memiliki data yang positif misalnya angka Non-Proferming Loan (NPL) masih 

tergolong rendah di kawasan Asia Tenggara sekitar 22%. Sedangkan NPL 

perbankan di Malaysia dan Singapura sudah di atas 3% dan perbankan di 

Indonesia pada Net Interest Margin (NIM) juga paling tinggi se-Asia Pasifik 

yakni hampir 6%. Begitu pun untuk Return On Equity (ROE) dan Return On 

Asset (ROA) yang tertinggi se-Asia Pasifik masing-masing 26% dan 5%. Untuk 

itu ketiga Bank ini memperlihatkan kinerja keuangan yang paling bagus, karena 



 
 

mempunyai dana pihak ketiga paling tinggi dan mempunyai cost of fund-nya 

rendah, jadi mudah untuk ekspansi kredit dengan biaya operasional murah. Selain 

perbankan, menurut Analis Sinarmas Sekuritas James Wahyudi (2012) prospek 

beberapa emiten batubara yang terdaftar pada LQ-45 seperti PTBA (PT Tambang 

Batubara Bukit Asam Tbk) menunjukan kinerja pasar yang bagus sekitar 60%-

70% dalam pertumbuhan penjualannya di pasar domestik. Apabila pertumbuhan 

penjualan meningkat, ini merupakan cerminan atau prediksi untuk melihat 

pertumbuhan di masa yang akan datang atau yang disebut dengan peluang 

pertumbuhan atau Growth opportunity (Nina dan Cecilia dalam Umar Mai, 

2006). 

Dari fenomena di atas disimpulkan bahwa perusahaan yang terdaftar pada 

LQ-45 membutuhkan dana tambahan yang lebih besar untuk melakukan 

operasionalnya baik dari sumber dana eksternal maupun dana yang bersumber 

dari internal. Untuk itu sebagai manajer keuangan sangat berperan penting dalam 

upaya pengambilan keputusan yang untuk memperoleh dana yang diperlukan 

dengan biaya yang minimal atau biaya yang dapat ditekan serta syarat-syarat yang 

paling menguntungkan (Suwarno dan Ediningsih, 2002). Untuk itu apabila 

sudah terpenuhi, maka pemenuhan dana dapat dilihat dari modal sendiri, modal 

saham maupun dengan hutang (hutang jangka pendek, dan hutang jangka 

panjang) yang akan membentuk struktur modal. 

Masalah struktur modal merupakan masalah penting dalam setiap 

perusahaan, karena baik buruknya struktur modal perusahaan akan mempunyai 

efek yang langsung terhadap posisi financial-nya dan berdampak pada nilai 



 
 

perusahaannya Irham Fahmi (2011:205). Dengan meningkatnya leverage pada 

struktur modal, maka suatu perusahaan akan mempunyai struktur modal yang 

tidak baik, karena mempunyai hutang yang sangat besar akan memberikan beban 

yang berat kepada perusahaan tersebut. Dengan demikian akan mempunyai efek 

yang langsung pada posisi fundamentalnya dalam operasi perusahaan, dimana 

terdapat beberapa yang mempengaruhi struktur modal. 

Menurut Brigham dan Ehrhardt (2002:648), salah satu faktor yang 

mempengaruhi struktur modal yaitu profitabilitas. Apabila perusahaan dapat 

melakukan tingkat pengembalian yang baik akan cenderung memiliki hutang yang 

lebih kecil. Dimana semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan maka 

akan semakin rendah kebutuhan akan dana eksternalnya atau hutang digunakan 

oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya dilihat dari faktor struktur aktivanya dan 

ukuran perusahaan yang dapat mempengaruhi struktur modal menurut Sartono 

(2001:73). Apabila semakin tinggi struktur aktivanya suatu perusahaan atau 

jumlah aktiva tetap yang semakin besar maka penggunaan modal sendiri akan 

semakin tinggi, dengan kata lain modal pinjaman atau hutang semakin rendah, 

sehingga mengakibatkan struktur modal yang akan semakin rendah. Selanjutnya 

ukuran perusahaan, dimana semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan 

tersebut akan cenderung menggunakan modal eksternal yang semakin besar. hal 

ini dikarenakan kebutuhan dana akan meningkat seiring dengan pertumbuhan 

perusahaan. Selain itu juga dikarenakan perusahaan yang berskala besar memiliki 

arus kas yang stabil, maka kemungkinan untuk pailit lebih kecil dibandingkan 

dengan perusahaan yang kecil. Dengan kata lain apabila meningkatnya dana 



 
 

eksternal atau hutang, maka struktur modal suatu perusahaan akan meningkat. 

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi struktur modal dilihat dari likuiditas. 

Dimana kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, 

dimana perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Semakin tinggi 

asset lancar terhadap kewajiban lancar, maka semakin besar keyakinan bahwa 

kewajiban lancar tersebut akan dibayar, dengan kata lain suatu perusahaan mampu 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga semakin tinggi likuiditas maka 

struktur modal juga meningkat. Faktor selanjutnya growth opportunity, dimana 

melihat peluang pertumbuhannya di masa yang akan datang. Apabila perusahaan 

diprediksi mengalami pertumbuhan yang tinggi di masa mendatang akan lebih 

memilih menggunakan saham untuk mendanai operasional perusahaan. Dengan 

demikian perusahaan yang memiliki growth opportunity yang rendah akan lebih 

banyak menggunakan hutang jangka panjang. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan periode data penelitian lima tahun terakhir berdasarkan 

fenomena, dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aktiva, Ukuran 

Perusahaan, Likuiditas, dan Growth Opportunity Terhadap Struktur Modal 

Perusahaan yang Terdaftar pada LQ-45 Periode 2008-2012”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis 

mendapatkan beberapa masalah pokok, antara lain : 



 
 

1. Bagaimana perkembangan profitabilitas, struktur aktiva, ukuran perusahaan, 

likuiditas, growth opportunity dan struktur modal perusahaan yang terdaftar 

pada LQ-45 periode 2008-2012 ? 

2. Bagaimana pengaruh profitabilitas, struktur aktiva, ukuran perusahaan, 

likuiditas,  dan growth opportunity secara simultan terhadap struktur modal 

perusahaan yang terdaftar pada LQ-45 periode 2008-2012 ? 

3. Bagaimana pengaruh profitabilitas, struktur aktiva, ukuran perusahaan, 

likuiditas,  dan growth opportunity secara parsial terhadap struktur modal 

perusahaan yang terdaftar pada LQ-45 periode 2008-2012 ? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk diajukan sebagai salah satu syarat 

menyelesaikan program Studi Manajemen S-1, Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama serta gambaran sekaligus masukan mengenai pengaruh 

profitabilitas, struktur aktiva, ukuran perusahaan, likuiditas, dan growth 

opportunity, terhadap struktur modal perusahaan yang terdaftar pada LQ-45. 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perkembangan profitabilitas, struktur aktiva, ukuran 

perusahaan, likuiditas, growth opportunity dan struktur modal perusahaan 

yang terdaftar pada LQ-45 periode 2008-2012. 

2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, struktur aktiva, ukuran perusahaan, 

likuiditas,  dan growth opportunity secara simultan terhadap struktur modal 

perusahaan yang terdaftar pada LQ-45 periode 2008-2012. 



 
 

3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, struktur aktiva, ukuran perusahaan, 

likuiditas, dan growth opportunity secara parsial terhadap struktur modal 

perusahaan yang terdaftar pada LQ-45 periode 2008-2012. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi seluruh pihak 

diantaranya :  

1. Bagi perusahaan 

Meskipun penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan, 

namun penulis berharap semoga penelitian ini memberi manfaat bagi 

perusahaan sebagai masukkan yang dijadikan tolok ukur pemikiran suatu 

struktur modal yang optimum dengan harapan melalui pembentukan 

struktur modal yang maksimum, nilai perusahaan yang ditingkatkan. 

2. Bagi investor 

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi manajer dan investor 

dalam menentukan alternatif pendanaan dan aspek-aspek yang 

mempengaruhinya, serta sebagai salah satu masukkan menilai kinerja 

perusahaan sehingga mempertimbangkan kebijakan calon investor dalam 

menanam modal. 

3. Bagi pembaca dan pihak-pihak lain 

Bagi rekan-rekan mahasiswa lain yang berkepentingan dengan hasil 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peninjauan lebih lanjut. 

Selain itu dapat menambah referensi, informasi, dan wawasan teoritis 

khususnya mengenai kebijakan struktur modal. 



 
 

4. Bagi penulis 

Penulis sendiri, yang mana kegiatan ini akan menambah wawasan 

pengetahuan dan daya nalar dari proses belajar sehingga dapat lebih 

memahami bagaimana sebenarnya aplikasi dan teori-teori yang telah 

diperoleh selama kuliah dibandingkan dengan praktek yang sesungguhnya. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Setiap perusahaan yang berskala besar maupun berskala kecil ataupun baik 

yang berupa badan usaha atau berbadan sosial didirikan mempunyai suatu tujuan 

atau sasaran yang sama yaitu keberhasilan dalam mempertahankan hidup 

mendapatkan laba serta tumbuh dan berkembang pesat. Menurut Gitman 

(2012:14), “The goal of the firm, should be to maximize the wealth of the owners 

from whom it is being operated or equivalently, to maximize the stock price.” 

Untuk mencapai tujuan perusahaan yang dikehendaki, perusahaan harus menjalani 

dengan fungsi-fungsi sebagai berikut, fungsi pemasaran, fungsi sumber daya 

manusia, fungsi operasional, dan fungsi keuangan. Dengan adanya fungsi tersebut 

memiliki peranan yang saling berkaitan dalam meningkatkan kinerja perusahaan 

terutama untuk bersaing dengan pesaing.  

Dalam hal ini sebuah perusahaan harus memiliki manajemen keuangan 

yang handal dalam pengambilan keputusan. Dimana menurut Martono dan 

Harjito (2007:4), manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang 

berhubungan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola 

asset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dari defenisi tersebut terdapat 

tiga fungsi utama manajemen keuangan, yaitu keputusan investasi (investment 



 
 

decision), keputusan pendanaan (financing decision) dan keputusan asset (asset 

decision). Masing-masing keputusan harus berorientasi pada tujuan perusahaan 

untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Manajer harus mengambil keputusan  

yang menyangkut dengan komposisi keputusan pendanaan (financing) yang akan 

dipilihnya. Salah satunya dilihat dari sumber modal tersebut yang digunakan 

untuk dalam rangka memenuhi kebutuhan operasinya sehari-hari maupun 

mengembangkan perusahaan. Dalam sumber dana atau modal perusahaan tersebut 

dapat dibedakan antara pendanaan dari dalam perusahaan yaitu sumber modal 

sendiri atau sumber modal/dana internal dan modal asing atau sumber modal/dana 

eksternal. Menurut Brigham dan Houston (2011:153) : “perusahaan yang baru 

berkembang membutuhkan modal yang dapat berasal dari hutang ataupun 

ekuitas.” 

Sumber modal internal adalah modal atau dana yang dibentuk atau yang 

dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Menurut Sundjaja dan Barlian 

(2003:324) : “Modal sendiri (equity capital) adalah dana jangka panjang 

perusahaan yang disediakan oleh pemilik perusahaan (pemegang saham) yaitu 

terdiri berbagai jenis saham (saham preferen dan saham biasa) serta laba ditahan.” 

Sedangkan sumber modal eksternal adalah sumber pendanaan dari luar 

perusahaan yang biasanya disebut dengan modal pinjaman (debt) atau modal 

asing dimana dana yang berasal dari kreditur dan pemilik, peserta atau penanam 

saham di dalam perusahaan. Menurut Riyanto (2001:238) : “Modal asing 

merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara 

bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal 



 
 

tersebut merupakan hutang yang ada pada saatnya akan dibayar kembali.” Dalam 

hal ini perusahaan dan manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan 

menganalisis kombinasi sumber-sumber modal atau dana guna memenuhi 

kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Kebutuhan akan dana perusahaan 

mengakibatkan perusahaan bersaing untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk itu 

perusahaan harus mampu menentukan perbandingan profesional sumber modal 

atau dana yang dipilihnya. Apakah perusahaan akan menggunakan modal sendiri 

(internal) atau menggunakan modal asing (eksternal) atau bahkan kombinasi dari 

keduanya yang akan digunakan perusahaan untuk membiayai tambahan biaya 

investasinya, yang disebut dengan struktur modal. Hal ini dapat dilihat dari 

pengertian struktur modal menurut Bambang (2008:22) mengatakan bahwa : 

“Struktur modal adalah pembelanjaan permanen dimana mencerminkan 

perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri.” Sehingga 

untuk menentukan struktur modal perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhinya. Menurut Keown (2010:149) : “Perusahaan 

harus mengetahui komponen-komponen utama struktur modal perusahaan yang 

akan memaksimalkan harga sahamnya.” Terlalu banyak hutang akan menghambat 

perkembangan perusahaan yang juga akan membuat pemegang saham berpikir 

dua kali untuk tetap menanam modalnya. 

Pengambilan keputusan pendanaan (financing decision) yang diputuskan 

oleh manajer keuangan dilakukan dengan dua teori dengan melihat trade-off 

theory dan pecking order theory. Konsep trade off dalam balancing theories 

adalah menyeimbangkan manfaat biaya dari penggunaan hutang dalam struktur 



 
 

modal sehingga disebut sebagai trade-off theory. Menurut Frank dan Goyal 

(2007:7), menyatakan bahwa : “ Trade-off Theory adalah perusahaan 

menyeimbangkan manfaat dari pendanaan dengan hutang, dengan suku bunga dan 

biaya kebangkrutan yang tinggi.” Teori ini juga menjelaskan bahwa peningkatan 

hutang akan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan pecking order 

theory menurut Irham Fahmi (2011:188) : “Pecking order theory merupakan 

suatu kebijakan yang ditempuh oleh suatu perusahaan untuk mencari tambahan 

dana dengan cara menjual asset yang dimilikinya.” Seperti menjual gedung 

(build), tanah (land), peralatan (inventory) yang dimiliki dan asset-asset lainnya, 

termasuk dengan menerbitkan dan menjual saham di pasar modal (capital market) 

dan dana yang berasal dari laba ditahan (retained earnings). 

Dalam hal ini besarnya suatu perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh 

profitabilitas, struktur aktiva, ukuran perusahaan, likuiditas, dan growth 

opportunity terhadap struktur modal perusahaan. Dimana profitabilitas 

menunjukkan kemampuan-kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan 

profitabilitas merupakan hasil serangkaian kebijakan dan kegiatan yang dilakukan 

manajemen. Menurut Myers dan Majluf (1984) melalui pecking order theory 

menyimpulkan :”Perusahaan dalam mendanai kegiatan investasinya akan 

mengikuti hierarki risiko yaitu pertama-tama akan menggunakan laba ditahan, 

debt, kemudian menggunakan ekuitas perusahaan. Hal ini mengidentifikasikan 

bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, cenderung 

menggunakan dana internal dibandingkan dengan dana eksternal. Dengan 

demikian teori ini menunjukkan hubungan yang negatif antara struktur modal 



 
 

karena perusahaan lebih memilih untuk menggunakan dana internal yang 

dihasilkan bila tersedia dan memilih hutang atas ekuitas ketika pembiayaan 

eksternal dilakukan, sedangkan trade-off theory menunjukkan hubungan yang 

positif antara profitabilitas terhadap struktur modal karena profitabilitas tinggi 

mempromosikan penggunaan hutang dan menyediakan insentif untuk perusahaan 

dalam untuk memanfaatkan keuntungan hasil pajak atas pembayaran bunga. 

Faktor lain juga yang mempengaruhi struktur modal perusahaan yaitu struktur 

aktiva. Menurut Bambang Riyanto (2008:209), perusahaan sebagian besar 

aktivanya berasal dari aktiva tetap akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan 

dananya dengan hutang. Dengan demikian menurut Myers dan Majluf (1984) 

berpendapat bahwa perusahaan mungkin mendapatkan keuntungan dengan cara 

menjual hutang terjamin karena ada beberapa biaya yang berkaitan dengan 

penerbitan surat berharga, di mana manajer perusahaan memiliki informasi lebih 

baik daripada pemegang saham dari luar. Untuk itu penerbitan hutang dijamin 

oleh nilai-nilai property untuk menghindari biaya-biaya tersebut. Berdasarka 

pecking order theory menujukkan hubungan positif antara struktur aktiva terhadap 

struktur modal, karena asset perusahaan bisa menahan tender asset tersebut 

kepada kreditur sebagai jaminan dan mengeluarkan lebih banyak hutang untuk 

mengambil keuntungan dari kesempatan itu, dan dilihat dari trade-off theory ini 

berdasarkan temuan (Titman dan Wessels,1988) menyatakan bahwa struktur 

aktiva dengan struktur modal mempunyai hubungan negatif karena perusahaan-

perusahaan dengan asset kurang collateralizable (struktur aktiva) dapat memilih 

tingkat hutang yang lebih tinggi untuk menghentikan manajer dari menggunakan 



 
 

lebih dari tingkat optimal penghasilan laba. Faktor selanjutnya yang 

mempengaruhi struktur modal yaitu dilihat dari ukuran perusahaan. Menurut 

Bambang Riyanto (2001:279) menyatakan bahwa :”Besarnya suatu perusahaan 

juga mempengaruhi struktur modal perusahaan. Ukuran perusahaan dapat juga 

mempengaruhi struktur modal karena semakin besar suatu perusahaan akan 

cenderung menggunakan hutang yang lebih besar. berdasarkan pengambilan 

keputusan yang dilihat dari trade-off theory, pendapat Rajan dan Zingales 

(1995), menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar harus meminjam lebih 

banyak karena banyak perusahaan-perusahaan yang beragam, kurang rentan 

terhadap kebangkrutan dan memiliki biaya kepailitan relatif lebih rendah. Dalam 

hal ini menunjukkan hubungan positif antara ukuran perusahaan terhadap struktur 

modal serta berdasarkan pecking order theory menunjukkan hubungan yang 

negatif antara ukuran perusahaan dan rasio hutang (struktur modal) karena 

masalah asimetri informasi kurang baik bagi perusahaan besar, karena itu 

perusahaan besar harus mengurangi pinjaman mereka karena kemampuan 

perusahaan tersebut untuk menerbitkan surat berharga sangat sensitif dengan 

melalui informationally seperti ekuitas. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi 

struktur modal yaitu dilihat dari likuiditas perusahaan. Menurut Irham Fahmi 

(2011:121) :”Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan trade-off theory likuiditas 

menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio likuiditas yang lebih tinggi harus 

meminjam lebih karena kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendek tepat pada waktunya. Dengan demikian penelitian ini memprediksi 



 
 

hubungan positif antara likuiditas dengan struktur modal. Sedangkan disisi 

pecking order theory memprediksi hubungan yang negatif, karena suatu 

perusahaan dengan likuiditas yang lebih besar lebih memilih untuk menggunakan 

dana internal sementara dalam untuk melakukan pembiayaan investasi baru. Dan 

faktor terakhir yaitu growth opportunity yang disebut dengan peluang 

pertumbuhan. Menurut Umar, Mai (2006:235) :”Peluang pertumbuhan (growth 

opportunity) adalah peluang pertumbuhan suatu perusahaan di masa depan. 

Perusahaan-perusahaan memprediksi akan mengalami pertumbuhan tertinggi di 

masa mendatang akan lebih memilih menggunakan saham untuk mendanai 

operasional perusahaan dengan demikian perusahaan yang memiliki banyak 

menggunakan hutang jangka panjang. Berdasarkan trade-off theory, perusahaan 

yang memegang peluang pertumbuhan (growth opportunity) di masa depan, yang 

merupakan bentuk aktiva yang tidak terwujud lebih karena peluang pertumbuhan 

(growth opportunity) tidak dapat dijamin. Temuan ini menunjukkan hubungan 

negatif antara growth opportunity dengan struktur modal. Sedangkan dari pecking 

order theory menunjukkan hubungan negatif juga, karena perusahaan 

menunjukkan peluang pertumbuhan yang lebih besar dan memiliki lebih banyak 

fleksibilitis untuk berinvestasi yang suboptimally. Dengan demikian kekayaan alih 

dari pemegang hutang ke pemegang saham. Dan temuan ini juga menegaskan 

prediksi (1997) model Myers bahwa growth opportunity  berkelanjutan 

menyiratkan konflik antara hutang dengan ekuitas. 

Sejalan dengan uraian di atas berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Nadeem Ahmed Sheikh dan Zongjun Wang, 2011 (Pakistan dan Cina), 



 
 

yang berjudul Determinants Of Capital Structure An Empirical Study Of Firms In 

Manufacturing Industry Of Pakistan Periode 2003-2007 menjelaskan bahwa 

profitabilitas dan likuiditas memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan 

rasio hutang (struktur modal) yang menegaskan bahwa perusahaan membiayai 

kegiatan tersebut mengikuti pola pembiayaan tersirat oleh pecking order theory, 

ukuran perusahaan memiliki hubungan signifikan positif terhadap rasio hutang 

(struktur modal), volatilitas laba dan struktur aktiva terhadap struktur modal 

memiliki hubungan negatif signifikan, temuan ini konsisten dengan implikasi dari 

trade-off theory menunjukkan perusahaan-perusahaan besar harus beroperasi pada 

tingkat hutang yang tinggi, hutang yang tinggi karena kemampuan mereka untuk 

diversifikasi risiko dan mengambil manfaat dari tax-shields atas pembayaran 

bunga, hubungan yang dihararapkan positif antara struktur aktiva dengan struktur 

modal, namun berdasarkan hasil penelitian ini hubungan negatif, tax shield dan 

tingkat growth opportunity terhadap struktur modal tidak memiliki hubungan 

yang signifikan dan bertanda negatif. 

Peneliti Glenn Indrajaya, Herlina, Rini Setiadi, 2011, yang berjudul 

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, menjelaskan bahwa struktur aktiva berpengaruh positif signifikan 

terhadap struktur modal, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur 

modal, dan profitabilitas memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap 

struktur modal, sedangkan variabel pertumbuhan dan risiko bisnis tidak 



 
 

berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal, berdasarkan analisis 

terhadap sampel saham sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2004-2007, menunjukkan hasil bahwa struktur aktiva, ukuran perusahaan, 

pertumbuhan, profitabilitas, dan risiko bisnis memiliki pengaruh simultan yang 

signifikan terhadap struktur modal. Besar pengaruh kelima variabel bebas tersebut 

terhadap variabel terikat sebesar 45.6%. Sisanya yaitu 53.6% dipengaruhi atau 

diterangkan oleh variabel-variabel lain, yang berada di luar model penelitian lain. 

Sedangkan penelitian Nina Febriyani dan Ceacilia Srimindarti, 2010, 

yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada 

Perusahaan-Perusahaan LQ-45 pada Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008, 

hasilnya menunjukkan bahwa struktur aktiva berpengaruh positif terhadap inverse 

struktur modal atau struktur aktiva berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

struktur modal, peluang pertumbuhan berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap struktur modal, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

inverse struktur modal atau ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap struktur modal, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

inverse struktur, atau profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

struktur modal.  

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Tahun 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Struktur 

Modal 

Metode 

Hasil Peneltian 
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profitabilitas dan likuiditas memiliki 

hubungan negatif dan signifikan dengan 

rasio hutang (struktur modal) yang 

menegaskan bahwa perusahaan 

membiayai kegiatan tersebut mengikuti 

pola pembiayaan tersirat oleh pecking 

order theory, 

ukuran perusahaan terhadap struktur 

modal memliki hubungan signifikan 

positif, volitalitas terhadap struktur 

modal memiliki hubungan signifikan 

negatif, struktur aktiva dengan struktur 

modal memiliki hubungan negatif 

signifikan, growth opportunity dan tax 

shield dengan struktur modal memiliki 

hubungan tidak signifikan an 

empirical study of firms in 

manufacturing industry of Pakistan 

periode 2003-2007. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B 

 

 

 

 

Glenn 

Indrajaya, 

Herlina, 

Rini 

Setiadi,  

2011 

√ √ √ √ − − − √ −   aktiva berpengaruh positif 

signifikan terhadap struktur modal, 

ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap struktur modal, dan 

profitabilitas memiliki pengaruh 

yang negatif dan signifikan terhadap 

struktur modal, sedangkan variabel 

pertumbuhan dan risiko bisnis tidak 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap struktur modal, 

berdasarkan analisis terhadap 

sampel saham sektor pertambangan 

di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2004-2007, 

Nina 

Febriyani, 

Ceacilia 

Srimindari 

2010 √ √ √ √ − − − − −   hasilnya menunjukkan bahwa 

struktur aktiva berpengaruh positif 

terhadap inverse struktur modal atau 

struktur aktiva berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap struktur 

modal, peluang pertumbuhan 

berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap struktur modal, 

ukuran perusahaan berpengaruh 

positif dan signifikan inverse 

struktur modal atau ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif dan 



 
 

signifikan terhadap struktur modal, 

profitabilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap inverse 

struktur, atau profitabilitas 

berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap struktur modal perusahaan-

Perusahaan LQ-45 Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2006-2008. 

Sumber : Penulis 

Keterangan Tabel 1.1 : 

1. Profitabilitas     A. Trade-Off Theory 

2. Struktur Aktiva     B. Pecking Order Theory 

3. Firms Size (Ukuran Perusahaan) 

4. Growth Opportunity (Peluang Pertumbuhan) 

5. Likuiditas 

6. Tax-Shield 

7. Divident Policy 

8. Bussines Risk 

9. Volatilitas Laba 

 

 

 

 



 
 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disusun bagan kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Penulis 

Keterangan : 

 Variabel diteliti 

 Variabel yang tidak diteliti 

 

Perusahaan 

Manajemen Keuangan 

Financing Invesment Divident 

Sumber Modal 

Internal 

Pengambilan Keputusan 

Eksternal Trade-Off Theory Pecking Order Theory 

Profitabilitas               

(+) 

Profitabilitas                 

(-) 

Struktur Aktiva             

(-) 

Ukuran Perusahaan    

(+) 

Likuiditas                       

(+) 

Growth Opportunity    (-

) 

Growth Opportunity    (-

) 

Likuiditas                       

(-) 

Ukuran Perusahaan    

(-) 

Struktur Aktiva             

(+) 

Struktur Modal 



 
 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka penelitian dan tujuan dari penelitian di atas, maka 

penulis mengambil suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya sebagai berikut : 

1. Profitabilitas, Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Growth 

Opportunity berpengaruh secara simultan terhadap Struktur Modal perusahaan 

yang terdaftar pada LQ-45 periode 2008-2012. 

2. Profitabilitas, Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Growth 

Opportunity berpengaruh secara parsial terhadap Struktur Modal perusahaan 

yang terdaftar pada LQ-45 periode 2008-2012. 

1.7 Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan oleh penulis dalam menganalisis laporan perusahaan 

yang terdaftar pada LQ-45 periode 2008-2012 dengan terlebih dahulu 

mengumpulkan data dan fenomena-fenomena yang terkait dengan penelitian studi 

literatur dan hipotesis kausal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif-verifikatif. 

Menurut M.Nazir (2011:54) menyatakan bahwa: 

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.” 

Tujuan dari penelitian ini deskriptif adalah untuk membuat deskriptif 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat, serta hubungan dan fenomena yang diselidiki.  

Selain metode deskriptif, penelitian ini juga menggunakan metode 

penelitian verifikatif, yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis X 



 
 

(profitabilitas, struktur aktiva, ukuran perusahaan, likuiditas, dan growth 

opportunity) dan Y (struktur modal). Menurut Mashuri (2009:45) pengertian 

metode verifikatif sebagai berikut : 

“Metode verifikatif adalah memeriksa benar tidaknya apabila 

dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan 

yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah 

yang serupa dengan kehidupan.” 

Adapun tujuan dari metode verifikatif tersebut. Menurut Rasyad (2003:6) 

tujuan dari metode penelitian verifikatif adalah : 

“Metode yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas 

antara variabel melalui pengujian suatu hipotesis melalui suatu 

perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang 

menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima.” 

1.8 Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder berupa laporan 

keuangan  perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada LQ-45 yang diperoleh di 

situs www.idx.co.id, buat laporan keuangan tahun 2007 diambil dari situs 

www.icmd.co.id dan Pojok Bursa Widyatama yang beralokasi di Jl. Cikutra 

No.204 Bandung 40125. Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan untuk 

pelaksanaan penelitian, maka penelitian dilakukan oleh penulis terhitung bulan 

Februari sampai dengan selesai. 
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