
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1 Pengertian Manajemen  

Dalam suatu organisasi, pengaturan kegiatan keuangan sering disebut 

dengan manajemen keuangan. Pada dasarnya manajemen keuangan mempunyai 

dua unsur kata yaitu “Manajemen” dan “keuangan”. Manajemen merupakan suatu 

proses yang menggunakan metode ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi 

perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian pada kegiatan 

sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber daya ekonomi dan faktor 

produksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Menurut Haiman (dalam Manullang, 2004:3) pengertian manajemen 

adalah: 

“Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan 

orang  lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai 

tujuan bersama.” 

Sedangkan menurut dari Ismail Solihin (2010:3) mengenai pengertian 

manajemen ialah sebagai berikut : 

“Manajemen adalah upaya untuk mencapai apa yang ingin dicapai 

oleh perusahaan dengan memanfaatkan organisasi perusahaan 

mereka. Para manajer tersebut menggunakan keahlian manajerial 

(managerial skill) yang mereka miliki untuk mengelolah berbagai 

sumber daya organisasi (organizational resourses) sehingga tujuan 

perusahaan tersebut dapat dicapai.” 



 
 

Jadi dapat disimpulkan dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan 

organisasi atau perusahaan dengan mempergunakan kegiatan orang lain, dimana 

perusahaan  harus memiliki manajemen yang baik. Manajemen yang baik akan 

menimbulkan seluruh aktifitas perusahaan atau organisasi akan bejalan dengan 

efektif dan efisien demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dan 

yang ingin dicapai. 

2.1.2 Keuangan 

 Menurut Gitman (2012:4) mengenai pengertian dari keuangan adalah : 

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

Yang artinya : Keuangan dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola 

uang. 

 Sedangkan menurut James C. Van Horner dan John M.Wachowicz, Jr 

(2012:2) pengertian keuangan itu adalah sebagai berikut : 

 “Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan, pendanaan dan 

manajemen asset dengan didasari beberapa tujuan umum.” 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa keuangan adalah 

suatu seni dan ilmu yang mempelajari mengelolah uang agar tercapainya tujuan 

umum suatu perusahaan. 

2.1.3  Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan 

yang sangat penting karena manajemen keuangan berpengaruh langsung terhadap 

kehidupan setiap orang dan perusahaan. Fungsi-fungsi operasional itu diantaranya 

seperti Manajemen Pemasaran, Manajemen Produksi, Manajemen strategi, 



 
 

Manajemen Sumber Daya Manusia, dan lain-lain. Oleh karena itu manajemen 

keuangan sangatlah penting bagi semua jenis perusahaan baik pemerintah maupun 

swasta dalam melakukan kegiatan perencanaan, analisis dan kegiatan 

pengendalian keuangan demi untuk mencapai tujuannya. 

 Menurut Martono dan Harjito (2007:4) mengartikan bahwa : 

“Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang 

berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan 

dana, dan mengelola asset sesuai tujuan perusahaan secara 

menyeluruh.” 

Sedangkan menurut Gitman (2012:4) sebagai berikut : 

“Managerial finance is concerned with the duties of the finance 

manager working in a business.” 

Artinya: bahwa manajerial keuangan berkaitan dengan tugas manajer keuangan 

bekerja disuatu bisnis. 

Berdasarkan pengertian manajemen keuangan di atas dapat disimpulkan 

bahwa seluruh aktivitas yang biasa dilakukan manajer keuangan dalam kegiatan 

perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian 

dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. 

2.1.4 Fungsi Manajemen Keuangan 

Seorang manajer keuangan dalam suatu perusahaan harus mengetahui 

bagaimana mengelola segala unsur dan segi keuangan. Dalam hal ini dapat dilihat 

dari manajemen keuangan (financial management) yang berkaitan dengan 

perolehan asset pendanaan dengan didasari tujuan umum. Untuk itu perusahaan 

membutuhkan seorang manajer keuangan dalam menangani fungsi-fungsi 



 
 

keuangan.  Fungsi keuangan menurut Martono dan Harjito (2007:4) terdiri dari 

tiga keputusan utama yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan yaitu: 

1. Keputusan Investasi (Invesment Decision) 

Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan 

dikelola perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan keputusan yang 

paling penting diantara ketiga fungsi yang ada. Hal ini dikarenakan keputusan 

investasi ini berpengaruh secara langsung terhadap rentabilitas investasi dan 

aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan datang. Rentabilitas investasi 

(return on investment) merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba yang dihasilkan dari suatu investasi. 

2. Keputusan Pendanaan (Financing Decision) 

Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal. Pertama, keputusan 

mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai 

investasi. Sumber dana untuk membiayai investasi tersebut dapat berupa 

hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan hutang modal sendiri. 

Kedua, penetapan tentang pertimbangan pembelanjaan yang terbaik, atau 

sering disebut dengan struktur modal optimum. Karena itu perlu ditetapkan 

apakah perusahaan menggunakan sumber modal eksternal yang berasal dari 

hutang dengan menerbitkan obligasi, atau menggunakan modal sendiri 

dengan menerbitkan saham baru sehingga beban biaya modal yang 

ditanggung perusahaan minimal. 

 

 



 
 

3. Keputusan Aset 

Manajer keuangan bersama manajer-manajer lainnya dalam suatu perusahaan 

bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan operasi asset-asset yang ada. 

Pengalokasian dana yang digunakan untuk pengadaan dan pemanfaatan asset 

menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Tanggung jawab tersebut 

menuntut manajer keuangan lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancar 

dan aktiva tetap. 

2.1.5 Tujuan Manajemen Keuangan 

Untuk mengambil keputusan keuangan perusahaan membutuhkan dan 

menetapkan tujuan yang harus dicapai oleh perusahaan. Secara normatif tujuan 

keputusan keuangan itu adalah untuk memaksimalkan profitabilitas perusahaan 

agar dapat meningkatkan kemakmuran para pemilik perusahaan yang 

diperlihatkan dengan wujud semakin tinggi harga saham. Menurut James C. Van 

Horne dan John M. Wachoiscz, Jr (2012:4) tujuan dari manajemen keuangan 

adalah : 

“ Untuk menilai apakah suatu keputusan keuangan dapat dikatakan 

efisien atau tidak yang dilihat dari beberapa standar tertentu yaitu 

keberhasilan keputusan bisnis harus dinilai dari pengaruhnya harga 

saham sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan pemilik 

perusahaan yang ada pada saat ini.” 

2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi 

keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan.  



 
 

Pengertian laporan keuangan menurut Harahap (2005 : 107) sebagai 

berikut : 

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil 

usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu 

tertentu. “ 

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2011:2) pengertian dari laporan 

keuangan sebagai berikut : 

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh 

informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja 

keuangan perusahaan tersebut.” 

Dari pengertian di atas, disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan 

hasil akhir aktivitas suatu ekonomi dalam manajemen perusahaan yang dibuat 

oleh manajemen dan diproses melalui siklus akuntansi yang dapat digunakan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya: pemilik perusahaan, calon investor, 

kreditur, pemerintah dan pihak-pihak lain) untuk melihat kinerja keuangan dan 

operasional perusahaan. 

2.2.2 Kegunaan Laporan Keuangan 

 Berdasarkan konsep keuangan tersebut sangat diperlukan untuk mengukur 

hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk 

mengetahui sudah sejauhmana perusahaan mencapai tujuannya. 

 Menurut Irham Fahmi (2011:4-5) kegunaan laporan keuangan sebagai 

berikut : 



 
 

“Bahwa laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi 

antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan 

tersebut, sehingga laporan keuangan sangat berguna dalam melihat 

kondisi suatu perusahaan, baik kondisi pada saat ini maupun 

dijadikan sebagai alat prediksi untuk kondisi di masa yang akan 

datang (forecast analyzing).” 

Jadi kesimpulan dari kegunaan laporan keuangan di atas sebagai alat bantu 

untuk mengetahui kondisi perusahaan pada masa sebelumnya, sekarang, dan di 

masa depan untuk memprediksi sejauhmana perusahaan sudah mencapai 

tujuannya. 

2.2.3  Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

Setiap pemakai mempunyai kebutuhan yang berbeda terhadap informasi 

keuangan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pemakai akan mencari informasi 

mana yang paling dibutuhkan untuk dianalisis lebih lanjut, sehingga laporan 

keuangan perlu diklasifikasikan dalam berbagai jenis laporan keuangan. Jenis-

jenis laporan keuangan menurut Sundjaja dan Barlian (2003:78) sebagai berikut 

: 

1. Laporan Laba-Rugi (Income statement) 

Laporan laba rugi mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama satu 

periode tertentu biasanya meliputi periode satu tahun. Dimana tertulis secara 

lengkap semua pendapatan dan beban yang harus dibayar. Laporan laba rugi 

menurut Irham Fahmi (2011:97) sebagai berikut : 

“Laporan laba rugi merupakan salah satu dari banyak bagian suatu 

paket laporan keuangan dan seperti bagian lainnya, laporan laba rugi 

merupakan bagian dari produk berbagai pilihan, dilaporkan, seperti 



 
 

halnya kebijakan bisnis, kondisi ekonomi, dan banyak variabel yang 

mempengaruhi hasil yang dilaporkan.” 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah 

bagian dari paket laporan keuangan, bagian dari produk berbagai pilihan yaitu 

kebijakan bisnis, kondisi ekonomi, dan berbagai variabel yang dapat 

mempengaruhi hasil yang telah didapatkan. 

2. Neraca (Balance Sheet) 

Neraca mencerminkan nilai aktiva, hutang dan modal sendiri pada suatu 

saat tertentu untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Menurut 

Irham Fahmi (2011:29) sebagai berikut : 

“Neraca (Balance sheet) merupakan informasi yang menggambarkan 

tentang kondisi dan situasi current asset, non current asset, liabilities, 

shareholders equity serta berbagai item lainnya yang termasuk  di 

sana, untuk selanjutnya informasi tersebut dijadikan sebagai alat 

dalam mendukung proses pengambilan keputusan (decision making).” 

Dapat disimpulkan bahwa neraca merupakan laporan pada saat tertentu 

mengenai sumber daya perusahaan (aktiva), hutang-hutang, dan ekuitas untuk 

dalam pengambilan keputusan. 

3. Laporan Laba Ditahan (Statement of Retained Earning) 

Laporan laba rugi bisa disajikan di dalam laporan laba rugi atau terpisah dari 

laporan laba rugi dan laporan laba ditahan dapat disajikan di dalam laporan 

perubahan modal, dimana perubahan laba ditahan termasuk di dalamnya. Menurut 

Sundjaja dan Barlian (2003:87) sebagai berikut : 



 
 

“Laporan laba ditahan merupakan daftar kumulatif laba yang berasal 

dari tahun ke tahun yang lalu dan tahun berjalan yang tidak dibagikan 

sebagai dividen.”  

Dalam daftar tersebut dicantumkan pendapatan yang diperoleh pada tahun 

tertentu, dividen kas yang dibagikan dengan perubahan saldo laba yang ditahan 

pada awal dan akhir tahun tersebut. 

4. Laporan Aliran Kas 

Menurut Mamduh (2004:33) laporan arus kas sebagai berikut ini : 

“Laporan aliran kas meringkas aliran kas masuk dan keluar 

perusahaan untuk jangka waktu tertentu.” 

Laporan kas diperlukan karena dalam beberapa situasi, laporan laba rugi 

tidak cukup akurat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, laporan arus 

kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk 

mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan, dan 

kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka 

perubahan keadaan dan peluang. 

2.2.4 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan pada Standar Akuntansi Keuangan (2004:4) disebutkan 

bahwa : 

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakaian dalam pengambilan keputusan ekonomi.” 



 
 

Dapat dilihat bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan 

informasi yang bermanfaat bagi pemakaiannya  dalam hal pengambilan keputusan 

tentang perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan atau pihak manajemen 

perusahaan tersebut. 

2.3 Analisis Rasio Keuangan 

2.3.1  Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

Laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan akan berguna bagi 

investor apabila telah dianalisis. Analisis yang dilakukan bermanfaat untuk 

mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan perusahaan. Menurut Irham 

Fahmi (2011:107) rasio keuangan sebagai berikut : 

“Rasio keuangan merupakan suatu informasi yang dapat diketahui 

dengan cara yang sangat sederhana yaitu dengan menghitung rasio-

rasio keuangan yang sesuai dengan keinginan dan sangat penting 

gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan 

perusahaan.” 

Sedangkan menurut  Irawati (2006:22) rasio keuangan adalah sebagai berikut : 

“Rasio keuangan merupakan suatu teknik analisis dalam bidang 

manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi-

kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan 

jalan membandingkan dua variabel yang diambil dari laporan 

keuangan perusahaan, baik neraca maupun rugi-laba.” 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan 

keuangan adalah suatu proses penganalisaan dengan menggunakan laporan 

keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan akan sangat membantu dalam 

menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa datang. Untuk 

melakukan analisis rasio keuangan dapat dengan cara membandingkan prestasi 



 
 

satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga diketahui adanya 

kecenderungan selama periode tertentu. 

2.3.2  Macam-Macam Rasio Keuangan 

Berdasarkan macam-macam rasio keuangan dalam hubungannya dengan 

keputusan yang akan diambil oleh perusahaan, menurut Sundjaja dan Barlian 

(2003:134)  analisis rasio keuangan dibagi menjadi empat bagian yaitu : 

1. Rasio Leverage, rasio ini mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan 

hutang. Beberapa analisis menggunakan istilah rasio solvabilitas, yang berarti 

mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya. Rasio 

yang mungkin digunakan antara lain rasio hutang, debt to equity ratio, times 

interest earned, debt service coverage. 

2. Rasio Likuiditas, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban keuangan jangka pendek. Rasio-rasio tersebut antara lain adalah 

rasio modal kerja netto dengan total aktiva, current ratio, dan quick acid test 

ratio. 

3. Rasio Profitabilitas atau efisiensi, rasio ini dimaksudkan untuk mengukur 

efisiensi penggunaan aktiva perusahaan.  Rasio-rasio tersebut antara lain 

adalah rentabilitas ekonomi, rentabilitas modal sendiri (return on equity), 

return on investment, profit margin, perputaran profit margin, perputaran 

piutang dan perputaran persediaan. 

4. Rasio Nilai Pasar, rasio ini menggunakan angka yang diperoleh dari laporan 

keuangan dan pasar modal. Beberapa rasio tersebut diantaranya adalah price 

earning ratio dan market to book value ratio. 



 
 

2.4 Profitabilitas  

2.4.1 Pengertian Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan, yang diindikasikan melalui besarnya laba (earnings) yang diperoleh 

oleh perusahaan tersebut. Setiap perusahaan selalu berupaya agar perusahaannya 

mendapatkan tingkat keuntungan yang optimal dengan kata lain menghasilkan 

profitabilitas yang tinggi. Dengan demikian konteks ini perusahaan yang 

menguntungkan tentunya tidak memerlukan banyak pembiayaan dengan hutang. 

Melalui adanya tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan 

membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan mereka dengan dana yang 

dihasilkan secara internal. 

Menurut Sugiono dan Untung (2008:70), mengemukakan bahwa 

pengertian profitabilitas sebagai berikut: 

 “Rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur efektivitas 

manajemen yang mencerminkan pada imbalan atas hasil investasi 

melalui kegiatan perusahaan atau dengan kata lain mengukur 

kinerja perusahaan secara keseluruhan dan efisiensi dalam 

pengelolaan kewajiban dan modal.” 

Sedangkan menurut Martono dan Harjito (2007:59), bahwa: 

 “Rasio profitabilitas terdiri dari dua jenis rasio yang menunjukkan 

laba dalam hubungannya dengan penjualan dan rasio yang 

menunjukkan laba dalam hubungannya dengan investasi.” 

Dari beberapa pendapat tentang pengertian profitabilitas di atas dapat 

disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam mengasilkan laba, atau dengan kata lain tingkat 

keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan. 



 
 

2.4.2 Alat Untuk Mengukur Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan tolok ukur menilai kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Irawati (2006:58), untuk mengukur 

rasio profitabilitas ada beberapa alat ukur dengan menggunakan rasio-rasio 

sebagai berikut: 

a. Gross Profit Margin (GPM) 

b. Operating Profit Margin (OPM) 

c. Operating Ratio (OR) 

d. Net Profit Margin (NPM) 

e. Return On Asset (ROA) 

f. Return on Equity (ROE) 

g. Rerturn On Investment (ROI) 

h. Earning Per Share (EPS) 

Berdasarkan rasio-rasio di atas dalam penelitian ini penulis menggunakan 

Return On Asset (ROA) sebagai indikator rasio profitabilitas. Return On Asset 

(ROA) merupakan bagian dari rasio profitabilitas dalam menganalisa laporan 

keuangan atas laporan kinerja keuangan perusahaan. Menurut Jumingan 

(2006:141) : 

“ROA (Return On Asset) merupakan ratio operating income dengan 

operating asset menunjukkan laba yang diperoleh dari investasi modal 

dalam aktiva tanpa mengandalkan dari sumber mana modal tersebut 

berasal (keseluruhan modal).” 

 

Sedangkan menurut Beasley (2009:297) return on asset (ROA) sebagai 

berikut : 



 
 

“ROA (Return On asset) menunjukkan koefisien perusahaan dalam 

mengelola aktivanya untuk memperoleh pendapatan yang dapat 

diukur dengan perbandingan laba sebelum pajak terhadap total 

aktiva.” 

ROA dianggap relavan karena nilai yang dihasilkan merupakan cerminan 

dari tingkat efektifitas pengembalian seluruh asset yang dimiliki perusahaan. 

Tinggi atau rendahnya ROA bergantung pada kemampuan manajemen dalam 

mengelola seluruh asset yang dimiliki perusahaan. Dimana semakin tinggi ROA 

menunjukkan tingkat efisien operasional dan tingkat pengembalian yang tinggi. 

Dengan kata lain ROA yang semakin meningkat menunjukkan kinerja perusahaan 

yang semakin baik dan para pemegang saham akan memperoleh keuntungan dari 

dividen yang diterima semakin meningkat. Rumus Retrun On Asset adalah : 

    
    

           
      

2.5 Struktur Aktiva 

2.5.1 Pengertian Struktur Aktiva 

Struktur aktiva menggambarkan keputusan penggunaan dana yang 

digunakan oleh perusahaan. Struktur aktiva ini merupakan susunan penyajian 

aktiva dalam rasio tertentu dari laporan keuangan yang nampak pada neraca 

sebelah debet. Struktur aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Menurut 

Umar, Mai (2006:235) pengertian struktur aktiva sebagai berikut : 

“Struktur aktiva (tangibility) adalah komposisi relatif aktiva tetap 

yang dimiliki oleh perusahaan.” 



 
 

Struktur aktiva merupakan faktor yang terpenting dalam keputusan 

pendanaan perusahaan, karena asset-asset tersebut berwujud (tangibility asset) 

bertindak sebagai jaminan dan memberikan jaminan bagi para pemberi pinjaman 

dalam hal terjadinya kesulitan keuangan. 

Aktiva lancar disini cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan 

akan dananya dengan hutang sedangkan aktiva tetap cenderung menggunakan 

pemenuhan modalnya dari modal yang permanen yaitu modal sendiri atau dengan 

kata lain hutang hanya bersifat sebagai pelengkap bagi perusahaan. Hal ini dapat 

dihubungkan dengan adanya aturan struktur finansial konservatif horizontal yang 

menyatakan bahwa besarnya modal sendiri hendaknya paling sedikit dapat 

menutup jumlah aktiva tetap plus aktiva lain yang sifatnya permanen.  

Dalam hal ini struktur aktiva dapat diketahui dengan cara membandingkan 

total aktiva tetap dengan total aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Total 

aktiva tetap diketahui dengan menjumlahkan rekening-rekening aktiva tetap 

terwujud yang dimiliki oleh perusahaan (misalnya tanah, gedung, mesin dan 

peralatan, kendaraan dan aktiva tetap berwujud lain) kemudian dikurangi 

akumulasi penyusutan aktiva tetap. Menurut Margaretha (2003:108) menyatakan 

bahwa total aktiva sebagai berikut: 

“Total aktiva adalah total atau jumlah keseluruhan dari kekayaan 

perusahaan yang terdiri dari aktiva tetap, aktiva lancar dan aktiva 

lain. Dimana nilai total aktiva tersebut harus seimbang dengan total 

kewajiban dan ekuitas.” 

Apabila struktur aktiva semakin tersebar, para pemegang saham akan 

semakin kehilangan kekuatan untuk melakukan kontrol terhadap manajer (Kartini 

dan Arianto, 2008:12). Karena kepentingan pemilik (principal) dan manajer 



 
 

(agent) tidak selalu sejalan, sumber daya perusahaan akan dipergunakan secara 

tidak efisien oleh manajer. 

2.6 Ukuran Perusahaan 

2.6.1 Pengertian Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, log 

size, nilai pasar saham dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya 

terbagi dalam tiga kategori yaitu : perusahaan besar (large firm), perusahaan 

menengah (medium firm) dan dan perusahaan kecil (small firm). Menurut Kartini 

dan Arianto (2008:16) pengertian ukuran perusahaan sebagai berikut : 

 “Ukuran perusahaan adalah ukuran atau besarnya asset yang 

dimiliki perusahaan.” 

 Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan pada total asset perusahaan. 

Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh penting terhadap integrasi antar bagian 

dalam perusahaan. Salah satunya perusahaan besar cenderung akan melakukan 

diversifikasi usaha lebih banyak dari pada perusahaan kecil. Hal ini dilakukan 

kemungkinan untuk mencegah kegagalan dalam menjalankan kegiatan aktivitas 

perusahaan atau kebangkrutan perusahaan cenderung lebih kecil. 

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses untuk 

mendapatkan sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk 

mendapatkan pinjaman dari kreditur akan lebih mudah. Dikatakan lebih mudah 

karena perusahaan dengan ukuran besar akan memiliki profitabilitas lebih besar 

untuk memenangkan persaingan dalam industri. Dalam hal ini perusahaan dengan 



 
 

ukuran lebih besar dipandang lebih mampu menghadapi krisis dalam menjalakan 

usahanya, karena cenderung memiliki arus kas yang stabil sehingga dinilai 

memiliki kemungkinan yang kecil untuk mengalami pailit apabila dibandingkan 

dengan perusahaan yang berukuran kecil.  

Keadaan yang dikehendaki oleh suatu perusahaan yaitu dalam 

memperoleh laba bersih setalah pajak. Laba bersih diperoleh dari suatu jumlah 

penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, dengan demikian 

perusahaan akan memperoleh keuntungan, tetapi apabila penjualan lebih kecil dari 

variabel biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian. Untuk itu suatu 

perusahaan dalam mempertahankan laba bersih yang diperoleh atau yang akan 

dikehendaki, maka pihak manajemen harus melakukan perencanaan seksama. 

Selain itu pihak manajemen harus melakukan pengendalian yang tepat. 

Pengandalian yang dimaksud adalah bermanfaat untuk menjamin bahwa 

organisasi telah melakukan strategi usahanya dengan efektif dan efisien guna 

mencapai jumlah penjualan yang dikehendaki dan diharapkan.  

Perusahaan yang berskala besar biasanya lebih berani untuk mengeluarkan 

saham barunya dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai pertumbuhan 

penjualan dibandingkan dengan perusahaan yang berskala kecil. Dengan demikian 

menurut (Riyanto,2001:299-300) mengemukakan bahwa:  

“Pada perusahaan yang besar dimana saham akan tersebar luas, 

setiap perluasan modal saham akan mempunyai pengaruh kecil 

terhadap hilangnya atau tergesernya pengendalian dari pihak yang 

dominan terhadap pihak yang bersangkutan dan sebaliknya 

perusahaan yang kecil dimana saham tersebut berada pada 

lingkungan perusahaan yang kecil, penambahan jumlah saham akan 



 
 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemungkinan kontrol 

pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan.” 

 

2.6.2 Alat Untuk Mengukur Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki 

perusahaan. Ukuran perusahaan juga merupakan salah satu alat untuk mengukur 

besar kecilnya perusahaan. Menurut Saidi (2004:50) dalam penelitian ini, 

pengukuran terhadap ukuran perusahaan mengacu pada penelitian Krishnan dan 

Mayor (1996) sebagaimana yang dikutip oleh Yuke Hadri (jurnal bisnis dan 

manajemen edisi khusus on finance 2008) dimana ukuran perusahaan diproxy 

dengan nilai logaritma natural dari total aktiva atau dapat ditulis sebagai berikut: 

Ukuran Perusahaan = log natural (total aktiva) 

Berdasarkan uraian atau pembahasan di atas tentang ukuran perusahaan 

dapat disimpulkan bahwa suatu ukuran perusahaan baik berskala besar, 

menengah, kecil, akan berpengaruh terhadap struktur modal. apabila semakin 

besar suatu perusahaan mempunyai tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi 

maka perusahaan tersebut lebih berani dan cenderung untuk menggunakan jumlah 

pinjaman juga semakin besar.  

2.7 Likuiditas 

2.7.1 Pengertian Likuiditas secara Umum 

Likuiditas sering disebut dengan short term liquidity dimana kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya serta lancar dan tepat 

waktu. Secara umum juga likuiditas sering disebut dengan kepemilikikan sumber 

dana yang untuk memenuhi seluruh kebutuhan kewajiban yang akan jatuh tempo. 

Untuk itu perusahaan yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban-



 
 

kewajibannya, yang harus segera dilunasi dalam waktu yang singkat. Dalam hal 

ini, untuk dapat memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban jangka pendek tersebut, 

perusahaan harus melihat dari pembayaran yaitu yang berupa harta lancar (current 

asset). Menurut Irham Fahmi (2011:121) pengertian rasio likuiditas sebagai 

berikut : 

“Rasio Likuiditas (liquidity ratio) adalah kemampuan suatu 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat 

waktu.” 

Menurut Irham Fahmi (2011:121) rasio likuiditas secara umum ada dua 

yaitu current ratio  dan quick ratio: 

a. Ratio Lancar (Current ratio) 

Ratio lancar (current ratio) adalah ukuran yang umum digunakan atas 

solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan 

hutang ketika jatuh tempo. Rasio lancar juga merupakan perbandingan antara 

current asset terhadap current liabilities. Dimana current asset merupakan pos-

pos yang berumur satu tahun atau kurang, atau siklus operasi usaha normal yang 

lebih besar. sedangkan current liabilities merupakan kewajiban pembayaran 

dalam satu tahun siklus operasi yang normal dalam usaha. Tersedia sumber kas 

untuk memenuhi kewajiban tersebut yang berasal dari kas atau konvensi kas dari 

aktiva lancar.  

Menurut Irham Fahmi (dalam Subramanyam dan Jhon J.Wild 

(2010:243-244)) alasan digunakannya kemampuan rasio lancar secara luas 

sebagai ukuran likuiditas mencakup kemampuannya untuk mengukur : 



 
 

1. Kemampuan memenuhi kewajiban lancar. 

Semakin tinggi jumlah (kelipatan) asset lancar terhadap kewajiban lancar, 

semakin besar keyakinan bahwa kewajiban lancar tersebut akan dibayar, 

2. Penyangga kerugian. 

Semakin besar penyangga, semakin kecil risikonya. Rasio lancar 

menunjukkan tingkat keamanan yang tersedia untuk menutup penurunan 

nilai asset lancar non-kas pada saat tersebut dilepas atau dilikuidasi. 

3. Cadangan dana lancar. 

Rasio lancar merupakan ukuran tingkat keamanan terhadap ketidak pastian 

dan kejutan atas arus kas  perusahaan. Ketidak pastian dan kejutan, seperti 

pemogokan dan kerugian luar biasa, dapat membahayakan arus kas  secara 

sementara dan tidak terduga. 

b. Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Quick ratio (acit test ratio) sering disebut dengan istilah rasio cepat. Rasio 

cepat adalah ukuran uji solvensi jangka pendek yang lebih teliti daripada rasio 

lancar karena pembilangnya mengeliminasi persedian yang dianggap aktiva lancar 

yang sedikit tidak likuid (lancar) dan kemungkinan menjadi sumber kerugian. 

Adapun alat untuk mengukur  quick ratio ini sebagai berikut: 

            
                         

                   
      

2.7.2 Pengertian Likuiditas Pada Bank 

Menurut Kasmir (2008:25), pengertian Bank sebagai berikut : 



 
 

“Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana 

tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.” 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah tempat 

menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali untuk masyarakat, dan 

bank untuk mensejahterakan masyarakat. 

Dalam hal ini dapat lihat dari likuiditas suatu bank mempunyai peranan 

penting dalam keberhasilan pengelolaan bank. Likuiditas dapat diartikan sebagai 

kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya yang harus segera dibayar. 

Menurut Veithzal Rivai (2007:386) pengertian likuiditas bank sebagai berikut : 

“Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam 

menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap 

saat.” 

Sedangkan  menurut Susan Irawati (2006:27) mengemukakan likuiditas sebagai 

berikut : 

 “Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar 

semua kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo.” 

 Berdasarkan penelitian di atas yang dimaksud dengan likuiditas adalah 

kemampuan suatu bank dalam membayar kewajiban-kewajibannya setiap saat.  

2.8 Growth Opportunity (Peluang Pertumbuhan) 

2.8.1 Pengertian Growth Opportunity (Peluang Pertumbuhan) 

 Perusahaan-perusahaan memiliki pertumbuhan yang cepat sering kali 

menikmati aktiva tetapnya. Dengan demikian perusahaan-perusahaan dengan 



 
 

tingkat pertumbuhan yang tinggi lebih banyak membutuhkan dana di masa depan 

dan lebih banyak mempertahankan laba. Laba ditahan dari perusahaan-perusahaan 

tersebut akan lebih banyak untuk mempertahankan rasio hutang yang ditargetkan. 

 Menurut Kartini dan Arianto (2008:15) definisi growth opportunity 

sebagai berikut : 

“Growth Opportunity adalah perubahan total aktiva yang dimiliki 

perusahaan.” 

Sedangkan menurut Umar Mai (2006:233) growth opportunity sebagai 

berikut : 

“Growth Opportunity adalah peluang pertumbuhan suatu perusahaan 

di masa depan.” 

Perusahaan–perusahaan yang mempunyai prediksi akan mengalami 

pertumbuhan yang tinggi di masa mendatang akan lebih memilih menggunakan 

saham untuk mendanai operasional perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang 

mengalami pertumbuhan tinggi berharap untuk menikmati perumbuhan tersebut 

bagi para pemegang saham. Sebaliknya apabila perusahaan memperkirakan akan 

mengalami pertumbuhan yang rendah, mereka akan berupaya membagi risiko 

pertumbuhan rendah dengan para kreditur melalui penggunaan hutang. Dengan 

demikian perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan yang rendah akan lebih 

banyak menggunakan hutang jangka panjang. 



 
 

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa growth opportunity 

adalah prediksi peluang pertumbuhan di masa yang akan datang, dengan melihat 

tingkat laba dan bagaimana perusahaan dalam membiayai operasionalnya. 

Apabila pertumbuhan ini meningkat dengan cepat maka aktiva tetapnya juga akan 

meningkat. 

2.9 Sumber Modal 

2.9.1 Pengertian Sumber Modal 

 Dalam kegiatan financing suatu perusahaan akan membutuhkan sumber 

modal. Sejalan dengan perkembangan usaha dan semakin banyak perusahaan-

perusahaan yang mengembangkan usahanya, maka setiap perusahaan 

membutuhkan modal untuk menjalani aktivitas usahanya. Untuk pengertian modal 

itu sendiri menurut Munawir (2001:19) sebagai berikut :  

“Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik 

perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), 

surplus dan laba yang ditahan atau kelebihan aktiva yang dimiliki 

oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.” 

Seiring dengan menjalani usahanya tersebut maka perusahaan harus pintar 

dan matang dalam memilih sumber modal yang akan digunakan untuk kegiatan 

dan operasional perusahaan. Apabila modal yang akan digunakan untuk kegiatan 

dan operasional perusahaan. Apabila modal perusahaan dapat dipenuhi dari satu 

sumber lainnya dan sebaliknya jika modal yang dibutuhkan oleh perusahaan tidak 

dapat dipenuhi dari satu sumber saja akan perusahaan akan berusaha mencari 

sumber lainnya untuk kebutuhan akan modal. Maka kebutuhan akan modal 

memiliki makna sangat penting bagi para pelaku bisnis. Hal ini ada dua sumber 



 
 

modal yang didapat digunakan oleh perusahaan yaitu sumber modal asing 

(eskternal) dan sumber modal sendiri (internal). 

2.9.1 Sumber Modal Internal 

Modal yang berasal dari sumber internal adalah modal atau dana yang 

dibentuk atau yang dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Sumber internal juga 

sering disebut dengan sumber modal sendiri. Modal sendiri pendapatan yang 

dihasilkan dari saham yang tidak pasti dimana pemegang saham sebagai pihak 

pertama yang menanggung risiko. 

Modal sendiri ini juga merupakan modal yang dihasilkan sendiri di dalam 

perusahaan adalah laba ditahan dan penyusutan. Laba ditahan itu adalah laba 

bersih yang disimpan untuk diakumulasikan dalam suatu bisnis setalah dividen 

dibayarkan. Untuk depresiasi merupakan alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat 

disusutkan sepanjang masa yang dapat diestimasi. 

Menurut Sundjaja dan Barlian (2003:324) pengertian modal sendiri 

tersebut sebagai berikut : 

“Modal sendiri (equity capital) adalah dana jangka panjang 

perusahaan yang disediakan oleh pemilik perusahaan (pemegang 

saham) yaitu terdiri dari berbagai jenis saham (saham preferen dan 

saham biasa) serta laba ditahan.” 

Dalam kutipan tersebut terdapat dua jenis saham dalam menghasilkan 

keuntungan dari memiliki saham tersebut salah satunya bagi pemilik adalah 

sebagai kontrol terhadap perusahaan yang menjadi sumber utama dari modal 

sendiri itu sendiri sebagai berikut : 



 
 

1. Saham Preferen 

Saham preferen merupakan saham yang pemiliknya akan memilih hal 

lebih dibanding dengan hak pemilik saham biasa. Pemegang saham preferen akan 

mendapat dividen lebih dulu dan juga memiliki hak suara lebih dibandingkan 

dengan pemegang saham biasa. 

Menurut Sundjaja dan Barlian (2003:324) ada beberapa keuntungan 

bagi perusahaan yang menggunakan saham preferen bagi manajemen adalah : 

a. Mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pengaruh keuangan. 

b. Fleksibel karena saham preferen memperolehkan penerbit untuk berada pada 

posisi menunda tanpa mengambil risiko, apabila perusahaan sedang mengalami 

kesulitan maka perusahaan tidak akan membagikan atau membayar pokoknya. 

c. Dapat digunakan dalam restrukturusi perusahan, merger, pembelian saham oleh 

perusahaan dengan pembayaran melalui hutang baru dan divestasi. 

2. Saham biasa 

Pemegang saham biasanya disebut sebagai pemilik residual sebab mereka 

hanya menerima sisa setelah seluruh tuntutan atas pendapatan dana asset setalah 

dipenuhi. Menurut Sundjaja dan Barlian (2003:324) ada beberapa kelebihan 

pembiayaan dengan menggunakan saham biasa bagi kepentingan perusahaan yaitu 

sebagai berikut : 

a. Saham biasa tidak memberikan dividen tetap. Jika perusahaan dapat 

memperoleh, laba pemegang saham biasa akan memperoleh dividen. 

b. Saham biasa tidak memiliki jatuh tempo. 



 
 

c. Karena saham biasa menyediakan landasan penyangga atas rugi yang diderita 

para kreditornya, maka penjualan saham biasa akan meningkatkan kredibilitas 

perusahaan. 

d. Saham biasa pada saat-saat tertentu dapat dijual lebih mudah dibandingkan 

dengan bentuk hutang yang lainnya. Saham biasa mempunyai daya tarik 

tersendiri bagi kelompok-kelompok investor tertentu karena dapat memberi 

pengambilan yang lebih tinggi dibanding dengan bentuk hutang lain atau 

saham preferen dan saham biasa mewakili kepemilikan perusahaan. 

e. Pengambilan yang diperoleh dari saham biasa dalam bentuk keuntungan modal 

merupakan obyek tarik pajak penghasilan yang rendah. 

2.9.3 Sumber Modal Eksternal 

Sumber modal eksternal merupakan sumber pendanaan dari modal atau 

dana dari luar perusahaan yang biasanya disebut dengan pinjaman (debt) atau 

modal asing dimana dana yang berasal dari kreditur adalah hutang bagi 

perusahaan yang bersangkutan dan modal yang berasal dari kreditur tersebut 

adalah apa yang disebut sebagai modal asing, dan selanjutnya metode  

pembelanjaan perusahaan dengan menggunakan modal asing disebut dengan debt 

financing, sedangkan dana yang berasal dari dana pemilik peserta atau penanam 

saham di dalam perusahaan adalah merupakan dana yang akan tetap ditanamkan 

didalam yang bersangkutan. 

Menurut Riyanto (2003:238) menyatakan bahwa pengertian modal asing 

sebagai berikut : 

“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.” 

Modal asing dibagi tiga golongan yaitu : 

a. Hutang jangka pendek (short-term debt) 

Hutang jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling 

lama satu tahun, yang dimana sebagian besar pinjaman jangka pendek yang terdiri 

dari kredit perdagangan yang diperlukan untuk dapat menjalankan usahanya. 

Untuk itu yang termaksud hutang jangka pendek : 

1. Penjualan  

Kredit penjualan merupakan kredit perniagaan (trade credit), di mana kredit 

ini terjadi apabila penjualan produk dilakukan dengan cara kredit, dimana 

penjualan baru menerima pembayaran dari barang yang dijualnya kemudian 

beberapa waktu kemudian setelah barang diserahkan . 

2. Kredit rekening Koran 

Kredit rekening Koran merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada 

perusahaan dengan waktu batasan tertentu. Dalam hal ini perusahaan dapat 

memperoleh dana dengan cara tidak bersamaan melainkan dengan cara 

sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhan. 

3. Kredit pembeli 

Kredit pembeli merupakan kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagai 

pembeli atau pemasok (supplier) dari bahan mentahnya atau barang-barang 

lainnya. 

4. Kredit wesel 



 
 

Kredit wesel dapat terjadi karena suatu perusahaan mengeluarkan surat 

pengakuan hutang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah 

dana pihak lain pada saat tertentu. 

b. Hutang jangka menengah (intermediate-term debt) 

Hutang jangka menengah merupakan hutang dalam jangka waktu atau 

pada umumnya yaitu lebih dari satu tahun dan kurang dari 10 tahun. Kebutuhan 

dalam membiayai usaha dengan jenis kredit ini dirasakan sebab adanya kebutuhan 

yang tidak dapat dipenuhi dengan kredit jangka panjang di lain pihak. Dengan 

demikian kebutuhan modal yang tidak begitu besar jumlahnya juga tidak 

ekonomis yang digunakan untuk memenuhi dana yang berasal dari pasar modal. 

Bentuk-bentuk dari hutang jangka menengah ada dua macam yaitu sebagai 

berikut: 

1. Term loan 

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

dari 10 tahun. Pada umumnya term loan dibayar kembali dengan angsuran 

tetap selama periode yang telah ditentukan (amortization payment) 

contohnya pembayaran melalui angsuran yang dapat dilakukan dengan 

membayar setiap bulan, kuartal atau setiap tahun. 

2. Lease Financing 

Lease finacing merupakan persetujuan atas dasar kontrak dimana pemilik 

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

jasa atau aktiva tersebut dalam suatu periode yang telah ditentukan. 

c. Hutang jangka panjang 



 
 

Hutang jangka panjang yaitu hutang yang menggunakan sumber biaya 

yang jatuh tempo dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun. Hutang ini digunakan 

untuk membiayai perluasan perusahaan (ekspansi), dalam hal ini kebutuhan modal 

yang diperlukan sangat besar. Ada dua macam bentukkan hutang jangka panjang 

yaitu : 

1. Pinjaman obligasi (bonds-payment) 

Bonds payment yaitu pinjaman uang untuk jangka waktu yang lama, dimana 

si debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang yang mempunyai nominal 

tertentu. 

2. Hipotik  

Hutang hipotik adalah pinjaman dalam jangka waktu yang lama dimana 

pemberi hutang (kreditur) diberi hak hipotik tentang suatu barang, apabila 

suatu pihak debitur tidak melakukan kewajibannya, maka barang itu dapat 

dijual dan dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk tagihannya. 

Untuk itu hipotik merupakan hutang jangka panjang dengan agunan aktiva 

tidak bergerak (tanah dan bagunan). 

2.10 Struktur Modal 

2.10.1 Pengertian Struktur Modal 

Salah satu keputusan penting yang harus diambil oleh seorang manajer 

keuangan adalah bagaimana perusahaan memperoleh modal untuk memenuhi 

kebutuhan investasinya. Modal yang telah diperoleh digunakan untuk 

menjalankan atau membiayai kegiatan operasional perusahaan. Seiring jalannya 

waktu setiap perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak akan selalu berjalan 



 
 

mulus, melainkan setiap perusahaan akan dihadapi dengan berbagai macam 

masalah. Salah satu dari masalah tersebut perusahaan harus dapat memikirkan  

dari mana dana akan diperoleh dan untuk apa dana tersebut digunakan perusahaan 

agar kontuinitas perusahaan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat bersaing 

dengan perusahaan lainnya. Dalam hal ini sumber dana dalam suatu perusahaan 

dapat dilihat disisi pasiva dari neraca perusahaan, sedangkan penggunaan dana 

haruslah dilihat pada sisi aktiva dari neraca perusahaan. 

Setiap penggunaan dana haruslah ada sumbernya. Dalam arti yang lebih 

luas, aktiva-aktiva dimiliki perusahaan menunjukkan penggunaan bersih dari 

dana. Pemenuhan kebutuhan dana tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan 

modal sendiri atau dengan modal pinjaman yang sering disebut dengan hutang.  

Hutang yang dimaksud disini adalah hutang jangka pendek maupun hutang jangka 

panjang. Setiap kebijakan yang diambil oleh perusahaan akan menghasilkan suatu 

struktur modal bagi perusahaan yang terkait. Setiap perusahaan tentu 

mengharapkan struktur modal yang optimum dalam mencapai nilai perusahaan 

yang maksimal dengan tujuan agar dapat menarik investor untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan. 

Menurut Irham Fahmi (2011:179) menyatakan bahwa pengertian struktur 

modal sebagai berikut: 

“Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi 

finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang 

bersumber dari hutang jangka panjang (long-term liabilities) dan 

modal sendiri (shareholders equity) yang menjadi sumber pembiayan 

suatu perusahaan.” 

 



 
 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa struktur modal merupakan 

perbandingan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri. 

Sedangkan menurut Martono dan Harjito (2007:59) menyatakan bahwa: 

“Struktur modal diukur dengan tingkat Debt Equity Ratio (DER) yang 

merupakan perbandingan total hutang yang dimiliki perusahaan 

dengan modal sendiri.” 

Semakin tinggi DER menunjukkan tingginya ketergantungan pemodalan 

perusahaan terhadap pihak luar sehingga beban perusahaan juga semakin berat. 

Tentunya hal ini akan mengurangi hak pemegang saham (dalam bentuk dividen). 

Tinggi DER selanjutnya akan mempengaruhi minat investor terhadap saham 

perusahaan tertentu, karena investor lebih tertarik pada perusahaan yang tidak 

menanggung terlalu banyak beban hutang. Dengan kata lain DER berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Untuk itu, suatu struktur modal atau kombinasi modal 

harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas 

finansial perusahaan  sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan dana perusahaan 

dari sumber modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan dan cadangan. 

Jika dalam pendanaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri masih 

mengalami kekurangan (defisit) maka perlu dipertimbangkan pendanaan 

perusahaan yang berasal dari luar yaitu dari hutang. Dalam hal ini pemenuhan 

kebutuhan dana perusahaan harus mencari alternatif-alternatif pendanaan yang 

efisien. Dengan pendanaan yang efisien akan menciptakan  struktur modal 

perusahaan yang optimal. 

2.10.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal 



 
 

Salah satu tugas manajer keuangan adalah memenuhi kebutuhan dana 

dalam melakukan tugas tersebut, dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan 

dana tersebut seringkali manajer keuangan dilema dalam mengambil keputusan 

untuk memilih dan menghimpun pendanaan baik yang berasal dari dalam 

perusahaan maupun dari luar perusahaan secara efisien untuk menghasilkan laba 

yang optimal. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk mempertimbangkan dan 

menganalisi sumber-sumber dana yang ekonomis guna memenuhi kebutuhan-

kebutuhan investasi kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan sehingga akan 

berpengaruh pada labanya. Untuk itu perusahaan perlu diperhitungkan berbagai 

faktor yang mempengaruhi struktur modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

struktur modal menurut Eugene F.Brigham dan Joel F. Houston (2006:6) yaitu: 

a. Risiko bisnis, atau tingkat risiko yang terkandung dalam operasi perusahaan 

apabila ia tidak menggunakan hutang. Makin besar risiko bisnis perusahaan, 

makin rendah hutang adalah optimal. 

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

biaya bunga dapat dikurangi dalam perhitungan pajak, sehingga menurunkan 

biaya pajak sesungguhnya. 

c. Fleksibilitas keuangan, atau kemampuan untuk menambah modal dengan 

persyaratan yang wajar dalam keadaan yang memburuk  

d. Konservatisme atau agresifitas manajemen, manajer yang agresif lebih 

cenderung menggunakan hutang untuk meningkatkan laba. 



 
 

Fakor-faktor yang mempengaruhi struktur  modal menurut Sartono 

(2001:73) sebagai berikut : 

1. Tingkat penjualan 

Perusahaan yang menjual yang relatif stabil berarti memiliki aliran kas yang 

relatif stabil pula, maka dapat menggunakan hutang lebih besar daripada 

perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil. 

2. Struktu Aktiva 

Perusahaan yang memiliki aktiva tetap dalam jumlah besar dapat menggunakan 

hutang dalam jumlah besar, hal ini disebabkan karena dari skala perusahaan 

besar akan lebih mudah mendapatkan akses ke sumber dana dibandingkan 

dengan perusahaan kecil. 

3. Tingkat Pertumbuhan Perusahaan  

Semakin cepat pertumbuhan perusahaan maka semakin besar kebutuhan dana 

untuk pembiayaan ekspansi. 

4. Skala Perusahaan 

Perusahaan besar akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap struktur modal perusahaan 

menurut Brigham dan Ehrhardt (2002:648) bahwa dalam perusahaan harus 

mempertimbangkan faktor-faktor berikut yang mungkin mempunyai pengaruh 

penting terhadap keputusan struktur modal yaitu : 

a. Sales stability (stabilitas penjualan) 



 
 

Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil mungkin akan lebih mudah 

memperoleh pinjaman yang mengakibatkan biaya tagihan tetapnya lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. 

b. Asset Structure (struktur aktiva) 

Apabila perusahaan cocok untuk dijadikan agunan kredit, perusahaan tersebut 

cenderung menggunakan banyak hutang. 

c. Operating leverage (leverage operasi) 

Perusahaan dengan leverage operasi yang lebih kecil lebih mampu untuk 

memperbesar leverage keuangan, karena interaksi leverage operasi dan 

keuanganlah yang mempengaruhi penurunan penjualan terhadap laba operasi 

dan arus kas bersih secara keseluruhan. 

d. Growth rate (tingkat pertumbuhan) 

Tingkat pertumbuhan perusahaan yang tinggi, memungkinkan manajemen 

memperoleh dana yang lebih besar dari laba ditahan yang akan mengurangi 

dana pinjaman. Dengan demikian, pertumbuhan perusahaan ini dapat 

menunjukkan kemampuan dana internal dan juga menentukan kebijakan 

pembagian dividen perusahaan dalam penentuan dividend payout ratio. 

e. Profitability (keuntungan) 

Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi 

menggunakan pinjaman yang relatif kecil. 

f. Taxes (pajak) 

Bunga adalah beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan 

(deductible expense), dan pengurangan tersebut sangat bernilai bagi perusahaan 



 
 

yang terkena tarif pajak yang tinggi. Oleh karena itu, makin tinggi tarif pajak 

perusahaan, makin besar keuntungan dari penggunaan pinjaman. 

g. Control (pengendalian) 

Pengaruh akibat penerbitan surat obligasi dengan saham terhadap posisi 

pengendalian manajemen bisa mempengaruhi struktur modal. Jika manajemen 

saat ini mempunyai hak suara lebih dari 50% dari saham maka pembiayaan 

tambahan akan dipenuhi dengan pinjaman. Dilain pihak, manajemen akan 

menggunakan saham dibandingkan dengan pinjaman jika kondisi dengan 

keuangan perusahaan dalam keadaan buruk. 

h. Management attitudes (sikap manajemen) 

Pihak manajemen akan menilai sendiri struktur modal yang dianggap tetap 

dengan perusahaan. Ada manajemen yang konservatif daripada manajemen 

lainnya, sehingga menggunakan jumlah hutang yang lebih kecil daripada rata-

rata industri, sementara untuk manajemen lain berlaku hal sebaliknya.  

i. Lender and rating agency attitudes (sikap pemberi pinjaman dan perusahaan 

penilai kredibilitas) 

Pada umumnya, perusahaan membicarakan struktur keuangannya dengan 

pemberi pinjaman dan perusahaan penilai kredibilitas dan nasihat yang 

diterima sangat diperhatikan. Usaha manajemen untuk menyelesaikan DER 

dengan yang diinginkan, dipengaruhi oleh sikap kreditur terhadap perusahaan 

tersebut.  

 

 



 
 

j. Market conditions (kondisi pasar) 

Kondisi di pasar saham dan obligasi mengalami perubahan jangka panjang dan 

pendek yang bisa mempunyai pengaruh penting terhadap struktur modal 

perusahaan yang optimal. 

k. The firm’s internal condition (kondisi internal perusahaan)  

Kondisi internal perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal yang 

ditargetkan. Jika kenaikkan laba perusahaan yang lebih tinggi dalam waktu 

dekat belum diantisipasi oleh investor dan karena itu belum tercermin dalam 

harga saham, maka perusahaan yang tidak akan menerbitkan saham. 

l. Financial flexibility (fleksibilitas keuangan) 

Pada kondisi perusahaan dalam keadaan baik perusahaan dapat menaikkan 

modal dengan menjual dalam saham atau obligasi, tetapi pada kondisi 

perusahaan yang sulit, perusahaan akan menawarkan obligasi, karena pemilik 

modal baru akan bersedia memberikan modalnya jika kepada pemodal 

ditawarkan posisi yang aman. 

2.10.3 Teori Struktur Modal 

Teori keputusan struktur modal menjelaskan tentang apakah ada pengaruh 

pada perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan yang ditanggung 

pemegang saham beserta besarnya tingkat pengembalian atau tingkat keuntungan 

yang diharapkan.  

 

 

 



 
 

2.10.3.1 Pecking Order Theory  

Menurut Irham Fahmi (2011:187-189) teori struktur modal ada dua 

macam yaitu : 

1. Balancing Theories 

Balancing theories merupakan suatu kebijakan yang ditempuh oleh 

perusahaan untuk mencari dana tambahan dengan cara mencari pinjaman baik 

ke perbankan atau juga dengan menerbitkan obligasi (bonds). 

2. Pecking Order Theory 

Pecking order Theory merupakan suatu kebijakan yang ditempuh oleh suatu 

perusahaan untuk mencari tambahan dana dengan cara menjual asset yang 

dimilikinya. Dalam hal ini pecking order theory mempunyai kebijakan yaitu 

perusahaan melakukan kebijakan dengan cara mengurangi kepemilikan asset 

yang dimilikinya karena dilakukan kebijakan penjualan. 

Di samping itu juga menurut Irham Fahmi (2011:193), pecking order 

theory mempunyai beberapa kondisi yang diterapkan : 

1. Kondisi ekonomi berada dalam keadaan yang cenderung tidak begitu 

menguntungkan atau instabilitas. Sehingga diperkirakan jika meminjam uang 

ke perbankan maka kemampuan mengembalikan angsuran secara tepat waktu 

sulit dicapai, maka lebih aman dengan menjual asset perusahaan. 

2. Asset perusahaan berada dalam keadaan yang cukup untuk dijual dan 

penjualan itu tidak mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan secara jangka 

pendek. 



 
 

3. Perusahaan menjual dan menerbitkan right issue berdasarkan besarnya 

kebutuhan saja. Dengan menjual right issue dan menjual asset lain sesuai 

besarnya kebutuhan maka kemungkinan bagi perusahaan tanpa terbebani oleh 

tanggung jawab dari pihak eksternal. 

4. Dalam kondisi menerapkan pecking order theory perusahaan boleh menjual 

obligasi dan saham, dalam artian obligasi dan saham dalam jumlah nominal 

yang realistis dan feasible (layak) secara ukuran keuangan. 

Selanjutnya menurut orang yang pertama kali mengelurkan pecking order 

theory dikenalkan oleh Donalson pada tahun (1991) sedangkan penamaan 

pecking order theory dilakukan oleh Myers (1984) dalam Husnan (1996:324), 

secara singkat teori ini menyatakan bahwa : 

a. Perusahaan menyukai internal financing (pendanaan dari hasil operasi 

perusahaan berwujud laba ditahan). 

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

akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu. Sekuritas yang 

diterbitkan yaitu dimulai dengan menerbitkan obligasi, selanjutnya diikuti 

oleh sekuritas yang berkarakteristik opsi (seperti obligasi konversi), dan pada 

akhirnya bila tidak mencukupi maka perusahaan akan menerbitkan saham 

baru. Sesuai dengan teori ini, tidak ada suatu target debt to equity ration, 

karena ada dua jenis modal sendiri yaitu internal dan eksternal. 

2.10.3.2 Trade-Off Theory 

Trade-off theory merupakan model struktur modal yang mempunyai 

asumsi bahwa struktur modal suatu perusahaan merupakan keseimbangan antara 



 
 

keuntungan penggunaan hutang dengan biaya kesulitan keuangan (financial 

distress) dan biaya keagenan (agency cost). Trade-off theory ini dinyatakan bahwa 

perusahaan yang tidak menggunakan pinjaman sama sekali dan perusahaan 

menggunakan pembiayaan investasinya dengan pinjaman seluruhnya dikatakan 

buruk. 

Trade-off theory merupakan model yang didasarkan pada trade off  antara 

keuntungan dengan penggunaan hutang. Dalam hal ini karena dipengaruhi 

beberapa variabel. Umumnya oleh keuntungan pajak dari penggunaan hutang 

risiko financial distress dan penggunaan agency cost. Berdasarkan realita yang 

berasal dari hutang dalam jumlah yang besar, penggunaan modal sendiri 

mempunyai manfaat dan kerugian bagi perusahaan. Menurut Brigham, 2001 

sebagaimana yang dikutip oleh Hasa Nurrohim (2008), hutang mempunyai 

keuntungan pada : 

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

menjadi lebih rendah.  

2. Kreditur hanya mendapatkan biaya bunga yang bersifat relatif tetap, dan 

kelebihan dan keuntungan akan menjadi klaim bagi pemilik perusahaan. 

Untuk itu dalam uraian di atas berdasarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal yang digunakan penulis sebagai berikut : 

1. Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan, yang diindikasikan melalui besarnya laba (earnings) yang 

diperoleh oleh perusahaan tersebut. Dimana tolok ukur yang digunakan 



 
 

profitabilitas disini yaitu ROA (Return On Asset). ROA menurut Beasley 

(2009:297) adalah ROA (Return On Asset) menunjukkan koefisien perusahaan 

dalam mengelola aktivanya untuk memperoleh pendapatan yang dapat diukur 

dengan perbandingan laba sebelum pajak terhadap total aktiva. Dengan 

demikian konteks ini perusahaan yang menguntungkan tentunya tidak 

memerlukan banyak pembiayaan dengan hutang. Melalui adanya tingkat 

pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan membiayai sebagian 

besar kebutuhan pendanaan mereka dengan dana yang dihasilkan secara 

internal. 

2. Struktur Aktiva 

Menurut Umar, Mai (2006:235) pengerti struktur aktiva (tangibility) adalah 

komposisi relatif aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Dimana Struktur 

aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Apabila struktur aktiva 

semakin tersebar, para pemegang saham akan semakin kehilangan kekuatan 

untuk melakukan kontrol terhadap manajer (Kartini dan Arianto, 2008:12). 

Karena kepentingan pemilik (principal) dan manajer (agent) tidak selalu 

sejalan, sumber daya perusahaan akan dipergunakan secara tidak efisien oleh 

manajer. Dalam hal ini pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal, 

semakin tinggi struktur aktiva, maka semikin tinggi struktur modal berarti 

semakin besar aktiva tetap yang dapat dijadikan agunan hutang oleh 

perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin rendah struktur aktiva dari suatu 

perusahaan, maka semakin rendah dari kemampuan perusahaan untuk dapat 

menjaminkan agunan hutang oleh perusahaan tersebut. 



 
 

3. Ukuran Perusahaan 

 Menurut Kartini dan Arianto (2008:16) pengertian ukuran perusahaan adalah 

ukuran atau besarnya asset yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dihitung 

log natural (total aktiva), dimana menstandarisasikan data interval. ukuran 

perusahaan dapat disimpulkan ukuran perusahaan dengan struktur aktiva 

bahwa apabila semakin besar suatu perusahaan mempunyai tingkat 

pertumbuhan penjualan yang tinggi maka perusahaan tersebut lebih berani dan 

cenderung untuk menggunakan jumlah pinjaman juga semakin besar. Karena 

perusahaan mampu dalam memenuhi kewajibannya dengan adanya 

diversifikasi yang lebih luas dan memiliki arus kas yang stabil, dan hal ini juga 

struktur modal akan meningkat. 

4. Likuiditas  

Secara umum juga likuiditas sering disebut dengan kepemilikikan sumber dana 

yang untuk memenuhi seluruh kebutuhan kewajiban yang akan jatuh tempo, 

sedangkan menurut Veithzal Rivai (2007:386) pengertian likuiditas bank 

adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup 

untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Hal ini semakin besar likuiditas 

perusahaan maka struktur modalnya akan berkurang, karena perusahaan yang 

mempunyai total aktiva yang besar kemampuan untuk membayar hutangnya 

pun lebih besar. 

5. Growth Opportunity (Peluang Pertumbuhan) 

Menurut Umar Mai (2006:233) growth opportunity adalah peluang 

pertumbuhan suatu perusahaan di masa depan. growth opportunity adalah 



 
 

prediksi peluang pertumbuhan di masa yang akan datang, dengan melihat 

tingkat laba dan bagaimana perusahaan dalam membiayai  operasionalnya. 

Apabila pertubumbuhan ini meningkat dengan cepat maka aktiva tetapnya juga 

akan meningkat secara cepat. Dalam hal ini hubungan antara growth 

opportunity terhadap struktur modal apabila perusahaan memperkirakan akan 

mengalami pertumbuhan yang rendah, mereka akan berupaya membagi risiko 

pertumbuhan rendah dengan para kreditur melalui penggunaan hutang. Dengan 

demikian perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan yang rendah akan 

lebih banyak menggunakan hutang jangka panjang. 

Sejalan dengan uraian di atas dapat dijelaskan dengan penelitian terdahulu 

yang dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal tersebut maka 

hasil dari penelitian terdahulu 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


