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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Persaingan dunia bisnis semakin kompetitif pada saat ini. Masing-masing 

perusahaan perlu menentukan strategi terbaik agar bertahan dan bertumbuh di 

dalam industrinya. Strategi yang ditempuh dapat dilakukan dengan cara 

memenangkan pangsa pasar untuk meningkatkan pendapatan perusahaan atau 

melalui efisiensi dan efektivitas pengelolaan operasional dan finansial untuk 

menurunkan biaya operasional dan finansial. Pendapatan yang tinggi dengan 

biaya yang rendah akan menghasilkan laba perusahaan yang maksimal sehingga 

mendorong peningkatan nilai perusahaan bagi para stakeholders.  

Perusahaan membutuhkan permodalan yang cukup untuk mendanai 

strategi-strategi yang telah disusun agar bisa terimplementasi dalam rangka 

menciptakan keunggulan kompetitif di industri. Sumber modal yang cukup dapat 

digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam rangka 

aktivasi kegiatan operasional dan investasi perusahaan. Pengelolaan modal yang 

efektif akan mendukung ketersediaan sumber dana bagi ekpansi bisnis 

perusahaan. Pengertian modal menurut Brigham (2006), modal ialah jumlah dari 

utang jangka panjang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa, atau mungkin 

pos-pos tersebut plus utang jangka pendek yang dikenakan bunga. Definisi modal 

dalam Standar Akuntansi Keuangan (IAI 2007) ”modal adalah hak residual 

atas asset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban”.              

Sumber modal perusahaan diperoleh dari internal atau eksternal. Modal 

internal adalah modal atau dana yang di bentuk atau dihasilkan sendiri di dalam 

perusahaan. Sumber dana internal adalah laba ditahan dan penyusutan 

(depresiasi). Modal eksternal adalah modal yang berasal dari luar perusahaan. 

Sumber dana eksternal adalah pemasok, bank dan pasar modal. Dengan adanya 

dua sumber modal tersebut, maka penentuan komposisi struktur modal yang 

optimal menjadi tantangan bagi setiap perusahaan. Menurut Weston dan Brigham 

(1994) salah satu keputusan penting manager keuangan agar tetap berdaya saing 

dalam jangka panjang adalah keputusan mengenai struktur modal.  

Kombinasi pemilihan struktur modal yang optimal (Sundjaya dan Barlian 

2003)  merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena 

kombinasi pemilihan struktur modal tersebut akan mempengaruhi juga tingkat 

biaya modal (cost of capital) yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tingkat biaya 

modal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan 

dana guna membiayai investasinya. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat 

penjualan dan laba yang tinggi memiliki kecenderungan menggunakan hutang  

sebagai sumber dana eksternal yang lebih besar dibandingkan perusahaan-

perusahaan yang tingkat penjualannya rendah (Bringham and Houston 2010).  

Aktivitas perencanaan keuangan, seperti perencanaan investasi, 

pembiayaan dan keputusan manajemen yang berupa penetapan anggaran, 

pembayaran dividen kepada pemegang saham serta insentif ke pihak luar sangat 

dipengaruhi oleh besarnya leverage (hutang) yang digunakan perusahaan. 

Menurut Modigliani dan Miller (MM) (1958),  kemungkinan munculnya proses 

arbitrase yang akan membuat harga saham yang tidak menggunakan hutang 
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maupun menggunakan hutang, pada akhirnya adalah sama. MM juga 

mengungkapkan teori yakni nilai perusahaan tidak bergantung pada struktur 

modalnya. Dengan kata lain, manajer keuangan tidak dapat meningkatkan nilai 

perusahaan dengan mengubah proporsi debt dan equity yang digunakan untuk 

membiayai perusahaan (Brigham dan Houston 2001). Pada tahun 1963, MM 

menerbitkan artikel lanjutan dari teori MM tahun 1958 yang menyatakan bahwa 

penggunaan hutang dapat meningkatkan nilai perusahaan karena ada biaya bunga 

hutang yang mengurangi pembayaran pajak perusahaan. Teori struktur modal 

yang lainnya adalah teori Pecking Order. Teori ini dikemukakan oleh Myers dan 

Majluf (1984). Teori Pecking Order menyatakan bahwa perusahaan lebih suka 

pendanaan internal dibandingkan pendanaan eksternal, utang yang aman 

dibandingkan utang yang berisiko serta yang terakhir adalah saham biasa. Nilai 

utang tidak sensitif terhadap kinerja perusahaan sehingga utang lebih dipilih 

daripada ekuitas pada situasi asymmetric information (Harris dan Raviv 1991). 

Pada tahun 2011, Myers mengungkapkan teori struktur modal lain selain 

teori MM dan teori Pecking Order yaitu teori Trade-Off. Dengan asumsi pasar 

modal sempurna dan ada pengenaan pajak, maka biaya modal perusahaan akan 

semakin kecil dengan bertambahnya proporsi hutang yang digunakan. Namun, 

tidak ada perusahaan yang sumber modalnya berasal dari hutang karena asumsi 

pasar modal sempurna dalam kondisi riil tidak pernah ada. Selain itu, ada biaya 

kebangkrutan (financial distress) dan biaya keagenan (agency cost). Perusahaan 

akan berhutang sampai dengan tingkat hutang tertentu, dimana penghematan 

pajak (tax shield) dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan 

(financial distress) adalah biaya kebangkrutan dan biaya keagenan. Makin besar 

penggunaan hutang, maka semakin besar keuntungan penggunaan hutang yang 

berasal dari penghematan pajak, tetapi biaya kebangkrutan dan biaya keagenan 

juga akan bertambah besar. Pada kondisi awal, manfaat penggunaan hutang lebih 

besar dari biayanya tetapi jika hutang terus ditambah akhirnya manfaat 

penggunaan hutang lebih kecil dibandingkan biayanya.  

Pengelolaan struktur modal diperlukan untuk meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan tercermin dalam laporan 

keuangan dalam bentuk neraca, perhitungan laba rugi, dan laporan posisi 

perpindahan modal (Sawir 2000). Rasio keuangan dapat digunakan untuk 

membandingkan perbedaan kinerja keuangan beberapa perusahaan dalam industri 

yang sama, perbedaan antar industri dan membandingkan kinerja keuangan 

perusahaan dalam periode yang berbeda (Weston et al. 1995). Pengukuran 

struktur modal pada umumnya menggunakan beberapa rasio keuangan  

diantaranya debt to asset ratio (DAR) dan debt to equity ratio (DER). 

Selanjutnya, pengukuran kinerja keuangan untuk mengukur efektivitas 

pengelolaan struktur modal di antaranya rasio profitabilitas berupa return on asset 

(ROA), return on equity (ROE) dan rasio pasar berupa price to earnings ratio 

(PER). Dampak perubahan rasio struktur modal terhadap perubahan rasio 

keuangan sebuah perusahaan menjadi salah satu cerminan efektivitas pengelolaan 

sumber modal oleh manajemen perusahaan. 

Pada penelitian analisis pengaruh struktur modal terhadap kinerja 

perusahaan sebelumnya, Astuti (2012) menggunakan data emiten perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Fadhillah (2011) menggunakan data emiten 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mereka 
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menyimpulkan bahwa struktur modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan. Pernyataan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ginting (2003) yang menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap 

aktivitas operasi, kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Penelitian Purhadi 

(2006) juga menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan. Sedangkan menurut Pratheepkanth (2011) yang 

melakukan penelitian menggunakan data emiten di Colombo Stock Exchange, 

struktur modal memiliki korelasi negatif yang tidak signifikan dengan kinerja 

keuangan akibat perusahaan terlalu banyak berhutang.    

Industri perusahaan pembiayaan yang merupakan bagian dari lembaga 

keuangan non-bank merupakan salah satu industri yang berperan besar dalam 

perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang cukup 

signifikan apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDB selama tahun 2009-

2013 seperti dapat dilihat pada Tabel 1. 

  

Tabel 1 Indikator penyaluran pembiayaan terhadap PDB tahun 2009-2013 

 
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (diolah) 

 

Perusahaan pembiayaan selama periode 2009-2013, mengandalkan 

pendanaan eksternal melalui utang untuk meningkatkan saldo piutang 

pembiayaannya dibandingkan pendanaan internal. Hal ini dikarenakan kebutuhan 

pendanaan yang besar untuk penyaluran pembiayaan tidak dapat dipenuhi 

seluruhnya melalui sumber modal internal yang berasal dari pertumbuhan ekuitas 

sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Pertumbuhan bisnis perusahaan pembiayaan 

seiring dengan meningkatnya permintaan pembiayaan, khususnya dari sektor 

otomotif dan pertambangan menjadi bagian dari pendorong semakin gencarnya 

perusahaan pembiayaan mencari pendanaan baik melalui obligasi, pinjaman 

perbankan maupun penerbitan saham. Penerbitan utang akan menimbulkan beban 

bunga dan keuangan yang menjadi patokan utama dalam penentuan tingkat suku 

bunga pembiayaan kepada nasabah. Bagi nasabah, tingkat suku bunga 

pembiayaan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan saat memilih 

perusahaan pembiayaan, selain adanya penawaran dari dealer rekanan. Nasabah 

pembiayaan kendaraan bermotor pada umumnya sensitif terhadap perubahan 

tingkat suku bunga pembiayaan yang mempengaruhi besarnya cicilan bulanan 

kepada perusahaan pembiayaan.         
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Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, diolah 

Gambar 1 Piutang pembiayaan, total utang dan total ekuitas industri pembiayaan 

tahun 2009-2013  

 

Untuk memperoleh sumber modal selain modal awal dari pemegang 

saham, perusahaan pembiayaan pada umumnya akan mengadakan transaksi 

pinjaman ke perbankan, penerbitan obligasi ke publik dan pelepasan saham ke 

publik melalui Bursa. Di Indonesia, pertumbuhan pasar modal semakin meningkat 

yang menunjukkan peningkatan kebutuhan pendanaan bagi perusahaan-

perusahaan nasional. Indikator pertumbuhan pasar modal Indonesia selama tahun 

2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.   

 

Tabel 2 Indikator pasar modal Indonesia tahun 2009−2013 

Indikator 
Nilai Indikator per Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

IHSG  2.534,36 3.703,51 3.821,99 4.316,69 4.274,18 

Volume saham (miliar) 2.089,5 3.903,6 2.768,6 5.573,9 5,227,4 

Nilai Kapitalisasi Pasar 

Modal (Rp triliun) 

 

2.019,30 

 

3.247,10 

 

3.537,29 

 

4.127,00 

 

4.360,24 
Sumber: Bursa Efek Indonesia (diolah) 

 

Berdasarkan data yang diolah dari Bursa Efek Indonesia (BEI), selama 

tahun 2009-2013, nilai kapitalisasi pasar sektor keuangan merupakan yang 

tertinggi yakni sebesar rata-rata Rp 822,17 triliun Rupiah atau 24,15% dari 

seluruh rata-rata nilai kapitalisasi pasar modal di BEI. Hal ini menandakan bahwa 

sektor keuangan memberikan peran yang penting dalam pertumbuhan BEI. 

Sedangkan di sektor keuangan, yang menjadi sub-sektor tertinggi selama tahun 

2009-2013 adalah perbankan dan diikuti oleh perusahaan pembiayaan. Tabel 3 

memperlihatkan kapitalisasi pasar sub-sektor dari sektor keuangan di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2008-2013 yang menunjukkan peringkat kapitalisasi 

masing-masing sub sektor.  
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Tabel 3 Kapitalisasi pasar modal sektor keuangan tahun 2009−2013  

Sub-Sektor 
Nilai Sub-Sektor per Tahun (Rp Triliun) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Perbankan  478,50 759,66 795,86 899,41 894,28 

Pembiayaan  10,17 19,73 22,56 18,15 20,10 

Sekuritas  

Asuransi  

2,03 

5,16 

2,43 

8,57 

2,69 

6,87 

5,92 

9,33 

9,36 

8,06 

Lainnya  13,34 14,54 33,44 38,63 32,06 

Total Sektor Keuangan  509,19 804,93 861,42 971,44 963,86 
Sumber: Bursa Efek Indonesia (diolah) 

 

Sub-sektor perusahaan pembiayaan menarik untuk dianalisis karena 

selain jumlahnya cukup banyak yakni 197 perusahaan per Agustus 2014 (Asosiasi 

Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI  2014) dengan total aset sebesar Rp 412 

triliun per akhir semester 1 tahun 2014 (Otoritas Jasa Keuangan (OJK  2014), juga 

adanya peraturan pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.012/2006 tentang 

Perusahaan Pembiayaan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas perusahaan 

pembiayaan agar mendapatkan kepercayaan dari para stakeholders-nya. Terdapat 

beberapa ketentuan khusus dalam PMK tersebut yang menjadi constraints bagi 

perusahaan adalah dilarang menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk 

tabungan/deposito/giro, saldo piutang pembiayaan sekurang-kurangnya 40% dari 

total aktiva, nilai ekuitas sekurang-kurangnya 50% dari modal disetor, modal 

disetor oleh perusahaan swasta sekurang-kurangnya Rp 100 miliar  dan gearing 

ratio setinggi-tingginya 10 (sepuluh) kali. Perusahaan pembiayaan dituntut untuk 

tetap bertumbuh di tengah persaingan dan peraturan pemerintah yang cukup ketat, 

sehingga pengaturan strategi permodalan menjadi sangat krusial dalam 

mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan pembiayaan. 

Dengan memperhatikan hal-hal yang sudah diuraikan di atas, serta 

adanya minat dari penulis untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap 

kinerja keuangan sektor keuangan, khususnya sub-sektor perusahaan pembiayaan 

yang terdaftar di BEI yang merupakan salah satu industri yang berperan besar 

dalam perekonomian di Indonesia, maka dilakukan penelitian mengenai Analisis 

Struktur Modal dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

(Studi Kasus Pada Perusahaan Pembiayaan Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2009-2013). 

 

Rumusan Masalah 

 

Setiap perusahaan akan berupaya untuk mencapai struktur modal yang 

dapat meningkatkan nilai perusahaan bagi para stakeholders. Kebijakan 

manajemen perusahaan dalam pengelolaan struktur modal menjadi sangat penting 

agar setiap sumber pendanaan bisa secara produktif dan efektif mendorong 

aktivitas operasional dan investasi memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

Kelemahan dalam pengelolaan struktur modal dapat mengakibatkan perusahaan 

mengalami beban biaya kesulitan keuangan (financial distress) dan biaya 

keagenan (Agency Cost) tinggi yang dapat mengakibatkan kebangkrutan.  
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Struktur modal bisa diperoleh dari pendanaan internal perusahaan 

(internal funding) atau pendanaan eksternal (external funding) perusahaan melalui 

penerbitan saham, pinjaman atau penerbitan obligasi. Keputusan perihal sumber 

pendanaan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan modal untuk 

menjalankan aktivitas operasional dan investasi perusahaan dalam menghasilkan 

kinerja keuangan. Pada umumnya kinerja keuangan dicerminkan dalam laporan 

keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan 

arus kas. Secara khusus, kinerja keuangan perusahaan diukur melalui rasio-rasio 

keuangan.            

Kapitalisasi pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mengalami 

pertumbuhan selama tahun 2009-2013. Sektor keuangan memiliki nilai 

kapitalisasi pasar tertinggi di BEI dengan sub-sektor tertinggi adalah perbankan 

dan perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan bergerak dalam kegiatan 

sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen. 

Dalam aturan terbaru yang diterbitkan OJK, perusahaan pembiayaan juga bisa 

melakukan kegiatan usaha berbasis komisi (fee based income). Perusahaan 

pembiayaan terikat oleh peraturan yang ketat berkaitan dengan modal dan 

pinjaman sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Dengan demikian, 

manajemen perusahaan pembiayaan dituntut untuk selalu mengelola struktur 

modal yang terikat oleh aturan yang cukup ketat namun dapat menghasilkan 

kinerja keuangan yang maksimal.  

Perusahaan pembiayaan membutuhkan sumber modal dari pemegang 

saham, pasar modal atau perbankan. Berbeda dengan perbankan, perusahaan 

pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat sebagaimana 

disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.012/2006 

tentang Perusahaan Pembiayaan pada Pasal 30. Manajemen perusahaan 

pembiayaan perlu meningkatkan nilai perusahaan agar perusahaan dapat 

memperoleh sumber modal eksternal dari pasar modal dan perbankan. Pencapaian 

kinerja keuangan yang maksimal merupakan salah satu cara meningkatkan nilai 

perusahaan. Untuk mencapai kinerja keuangan yang maksimal, perusahaan 

pembiayaan harus memperhatikan proporsi struktur modal yang dapat mendorong 

aktivitas operasional dan investasi yang bertumbuh dan berkelanjutan. 

Manajemen perusahaan pembiayaan juga perlu menetapkan komposisi struktur 

modal antara hutang dan ekuitas agar beban keuangan yang muncul dari adanya 

pendanaan dapat ditutupi oleh hasil yang dicapai dari aktivitas bisnis perusahaan.  

Pada akhir tahun 2013, ada 5 perusahaan pembiayaan yang menjadi 

sampel penelitian ini yaitu AMDF, BBLD, CFIN, VRNA dan WOMF dimiliki 

oleh perbankan dengan total aset per 31 Desember 2013 sebesar 47 miliar rupiah 

atau 77,74% dari total aset populasi penelitian. Hal ini menandakan adanya 

ketertarikan perbankan untuk memiliki saham di perusahaan pembiayaan karena 

dapat menjadi media penyaluran pinjaman, joint financing dan channeling. 

Sumber modal utama pertumbuhan rata-rata piutang pembiayaan perusahaan 

pembiayaan yang terdaftar di BEI selama periode 2009-2013 berasal dari utang 

atau sumber eksternal dibandingkan menggunakan ekuitas atau sumber internal 

sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Sumber : BEI (diolah) 
Gambar 2 Pertumbuhan piutang pembiayaan, utang dan ekuitas perusahaan  

  pembiayaan di BEI tahun 2009 – 2013  

 

Dalam kurun waktu 2009-2013, nilai rata-rata piutang pembiayaan 

perusahaan pembiayaan yang terdaftar di BEI mengalami pertumbuhan 

sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3, namun nilai rata-rata ROA dan ROE 

cenderung mengalami penurunan. Hal ini menarik untuk dianalisis lebih lanjut 

karena pertumbuhan bisnis seharusnya bisa memenuhi harapan pemegang saham 

dan investor untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi.  
 

 
Sumber : BEI (diolah) 
Gambar 3 Pertumbuhan piutang pembiayaan, ROA dan ROE perusahaan 

pembiayaan di BEI tahun 2009 – 2013  
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Berdasarkan kondisi bahwa pertumbuhan piutang pembiayaan yang 

terdaftar di BEI selama periode 2009-2013 mengandalkan sumber modal yang 

berasal dari utang dan terjadi kecenderungan penurunan ROA dan ROE, maka 

penulis tertarik untuk meneliti dampak strategi struktur modal terhadap kinerja 

keuangan perusahaan pembiayaan. Penelitian ini menganalisis struktur modal 

perusahaan pembiayaan dengan mengambil sampel penelitian perusahaan 

pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2009-

2013. Penelitian juga  menganalisis pengaruh strategi struktur modal perusahaan 

pembiayaan yang mengandalkan utang melalui debt to asset ratio (DAR) dan debt 

to equity ratio (DER) terhadap laporan laba rugi, khususnya rasio beban bunga 

dan keuangan terhadap pendapatan pembiayaan (interest expense and financing 

charges to financing income) dan rasio interest coverage. Selanjutnya penulis  

melakukan analisis regresi data panel untuk mengukur pengaruh struktur modal 

pada kinerja keuangan berupa : (1) rasio profitabilitas berupa return on asset 

(ROA) dan return on equity (ROE); (2) rasio pasar berupa price earning ratio 

(PER).         

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana struktur modal perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2009-2013?  

2. Bagaimana pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan 

pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis adalah:  

1. Menganalisis struktur modal perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2009-2013.  

2. Menganalisis pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan 

pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat bermanfaat bagi para 

pihak yaitu bagi penulis, manajemen perusahaan, perbankan, investor, regulator 

dan akademisi. Berikut manfaat hasil penelitian ini : 

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana penerapan teori yang berkaitan 

dengan struktur modal di dunia bisnis, khususnya pada perusahaan 

pembiayaan. 

2. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan memberikan masukan 

dan pertimbangan dalam hal pengelolaan struktur modal 

3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan memberikan masukan serta 

pertimbangan dalam menetapkan strategi portofolio dan kebijakan investasi di 

sektor perusahaan pembiayaan agar mencapai return yang optimal. 

4. Bagi perbankan, penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan 

pertimbangan dalam keputusan pemberian pinjaman dan /atau kerjasama joint 

finance ke perusahaan pembiayaan.  
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5. Bagi regulator, penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam 

membuat kebijakan yang berkaitan dengan industri pembiayaan di Indonesia. 

6. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian 

serupa di masa yang akan datang dan bisa melengkapi penelitian-penelitian 

yang terdahulu. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan explanatory 

research yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh struktur 

modal pada kinerja keuangan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di BEI. 

Analisis dibatasi pada pengaruh dari debt to equity ratio (DER) dan debt to total 

asset ratio (DAR terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan 

pendekatan rasio profitabilitas berupa return on equtiy (ROE), return on asset 

(ROA) dan price to earning ratio (PER). Perusahaan yang menjadi obyek 

penelitian adalah perusahaan pembiayaan yang terdaftar di BEI sejak tahun 2009 

dan masih tercatat di BEI sampai dengan tahun 2013 serta memiliki saldo utang 

berupa pinjaman atau obligasi selama periode 2009-2013.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Kerangka Teoritis 

 

Struktur Modal 

 

Pengertian Struktur Modal  

Struktur modal merupakan kombinasi antara berbagai komponen pada 

sisi kanan neraca, yaitu hutang dan ekuitas (Asnawi dan Wijaya 2005). Menurut 

Brigham dan Gapenski (1999), struktur modal sebagai bauran dari hutang dan 

ekuitas. Weston dan Copeland (1996) menjelaskan bahwa struktur modal adalah 

pembiayaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, 

dan modal pemegang saham. Menurut Fabozzi dan Peterson (2000), capital 

structure is the combination of debt and equity used to finance a firm’s projects. 

The capital structure of a firm is some mix of debt, internally generated equity, 

and new equity. Sedangkan menurut Keown et.al (2000), struktur modal adalah 

paduan atau kombinasi sumber dana jangka panjang yang digunakan oleh 

perusahaan. Nurrohim (2008) menyatakan bahwa profitabilitas mempengaruhi 

struktur modal secara signifikan. 

Menurut Riyanto (2001), struktur modal adalah pembelanjaan permanen 

yang mencerminkan pertimbangan atau perbandingan antara utang jangka panjang 

dengan modal sendiri. Struktur modal menunjukkan proporsi atas penggunaan 

hutang untuk membiayai investasinya, sehingga dengan mengetahui struktur 

modal, investor dapat mengetahui keseimbangan antara risiko dan tingkat 

pengembalian investasinya.  
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