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Perusahaan yang sukses harus memiliki tiga atribut kunci, yaitu skilled 

people, hubungan eksternal yang kuat, dan modal yang cukup (Koh et al. 2014). 

Perolehan dana atau modal tersebut bisa dilakukan secara internal, yaitu melalui 

keuntungan dari kegiatan operasional maupun secara eksternal dalam bentuk 

kepemilikan yang berupa saham dan dalam bentuk utang (Hanafi 2004). Terkait 

pembiayaan perusahaan tersebut, maka perusahaan harus secara tepat mengelola 

struktur modalnya.  

Struktur modal adalah campuran tertentu dari utang dan ekuitas perusahaan 

yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasinya (Abor 2007a). Tujuan dari 

mengelola struktur modal adalah untuk mengkombinasikan sumber daya 

keuangan yang digunakan oleh perusahaan dalam suatu cara yang akan 

memaksimalkan kesejahteraan shareholders dan meminimalkan biaya modal 

perusahaan (Tong 1999). Baser et al. (2012) menyatakan bahwa penentuan 

struktur modal yang keliru bisa menghasilkan biaya modal yang tinggi, sedangkan 

penentuan struktur modal yang efektif akan meminimalkan biaya modal. 

Penentuan struktur modal sangat penting untuk kesehatan keuangan perusahaan 

karena penentuan struktur modal yang tidak tepat dapat menyebabkan financial 

distress (kesulitan keuangan) dan akhirnya kebangkrutan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Pranowo et al. (2010) membuktikan bahwa financial distress 

memiliki hubungan dengan leverage (rasio total utang terhadap total aset) yang 

juga menggambarkan struktur modal perusahaan. Struktur modal perusahaan juga 

secara signifikan bisa mempengaruhi nilai perusahaan dengan mempengaruhi 

keuntungan dan risiko perusahaan (Gitman 2009). 

Gitman (2009) secara umum merumuskan faktor-faktor penting dalam 

pertimbangan pembuatan keputusan struktur modal, yaitu revenue stability, arus 

kas, kewajiban kontraktual, preferensi manajemen, kontrol, penilaian risiko 

eksternal, dan timing. Teori-teori struktur modal juga telah banyak dikembangkan 

untuk memformulasikan struktur modal yang optimal, namun kenyataannya 

kesepakatan umum mengenai struktur modal ini tidak bisa dicapai dan hingga saat 

ini belum ada yang bisa memberikan penjelasan yang memuaskan atas praktek 

pemilihan struktur modal yang optimal (Gaud et al. 2004; Graham dan Harvey 

2001).  

Teori struktur modal modern diprakasai oleh Modigliani dan Miller pada 

tahun 1958 yang dikenal dengan teori MM I. Teori ini berpandangan bahwa nilai 

perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal, sehingga seperti apapun 

kombinasi antara penggunaan utang dan ekuitas oleh perusahaan, tidak memiliki 

dampak apapun terhadap nilai perusahaan. Teori ini kemudian dikembangkan lagi 

menjadi teori MM II di tahun 1963 yang memasukan unsur pajak. Sebaliknya, 

Teori MM II tersebut berpandangan bahwa struktur modal mempengaruhi nilai 

perusahaan dengan adanya penghematan pembayaran pajak. Perusahaan bisa 
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menggunakan utang hingga 100% karena pembayaran bunga utang bisa 

mengurangi nilai pembayaran pajak perusahaan. Kedua teori tersebut tidak 

relevan dengan kenyataan yang ada, karena teori MM I hanya berlaku untuk 

kondisi pasar yang sempurna, sedangkan teori MM II sangat ekstrim karena tidak 

mempertimbangkan risiko dari utang. 

Meskipun teori MM I dan MM II tidak relevan dengan kenyataan yang ada, 

namun teori tersebut berkontribusi terhadap pengembangan teori-teori struktur 

modal selanjutnya, seperti teori trade-off dan teori pecking order. Teori trade-off 

berasumsi bahwa struktur modal yang optimal digambarkan sebagai trade-off 

antara manfaat dengan biaya dari penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan 

perusahaan (Acaravci 2015). Sebaliknya, teori pecking order menolak adanya 

struktur modal yang optimal dengan berasumsi bahwa perusahaan normalnya 

hanya mengikuti urutan-urutan (pecking order) pembiayaan perusahaan, yaitu 

perusahaan awalnya akan lebih memilih sumber pembiayaan internal daripada 

eksternal, kemudian lebih memilih sumber pembiayaan eksternal berupa utang 

daripada sekuritas (Alipour et al. 2015). 

 Tahun 1976, Jensen dan Meckling mengembangkan teori struktur modal 

dari perspektif yang berbeda yang dikenal sebagai teori agency. Teori ini 

berpandangan bahwa struktur modal yang optimal bisa dicapai meskipun tanpa 

pajak, jadi pajak bukan merupakan unsur yang penting dari penentuan struktur 

modal yang optimal. Teori ini mempertimbangkan biaya keagenan (agency cost) 

yang muncul karena adanya berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang terkait 

dengan perusahaan, seperti pihak manajer perusahaan, pemilik perusahaan, dan 

debitur (pemberi pinjaman). Struktur modal yang optimal ditentukan dengan 

mempertimbangkan agency cost yang timbul dari adanya konflik antara pihak-

pihak tersebut, yaitu antara manajer dan pemilik, maupun antara pemilik dan 

debitur (Chahyadi 2008). 

Teori struktur modal yang lainnya adalah teori signaling yang diprakasai 

oleh Ross pada tahun 1977. Teori signaling didasarkan pada masalah informasi 

asimetris (information asymmetry) antara manajer dan pihak investor. Teori ini 

menegaskan bahwa pembiayaan dengan utang memberi sinyal kepada para 

investor tentang arus kas perusahaan, sehingga para manajer memanfaatkan 

perubahan struktur modal untuk mengkomunikasikan risiko dan profitabilitas 

perusahaan terhadap pengguna luar (Alipour et al. 2015). Pengembangan teori 

struktur modal yang terbaru dilakukan oleh Baker dan Wurgler di tahun 2002, 

yang dikenal dengan teori market timing. Teori ini berpandangan bahwa struktur 

modal adalah hasil kumulatif dari upaya untuk menyesuaikan waktu dari pasar 

ekuitas (Zhang 2006). 

Struktur modal perusahaan di Indonesia sangat beragam, baik struktur 

modal antar sektor industri, antar industri, maupun antar perusahaan. Salah satu 

proksi dari struktur modal adalah debt to equity ratio (DER) yang merupakan 

rasio antara total utang terhadap total ekuitas. Perbedaaan nilai DER antar sektor 

industri di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 memperlihatkan bahwa 

struktur modal pada berbagai sektor industri di Indonesia, khususnya di BEI 

(Bursa Efek Indonesia) berbeda-beda dari tahun ke tahun. Struktur modal sektor 

industri pertanian dan industri barang konsumsi di tahun 2005 sampai 2014 rata-

rata nilainya berada di bawah satu (0.92 dan 0.94). Hal ini mengindikasikan 

bahwa kedua sektor tersebut cenderung menggunakan ekuitas dengan jumlah 
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yang lebih besar dibandingkan menggunakan utang sebagai sumber 

pembiayaannya. Rata-rata nilai struktur modal pada sektor industri yang lainnya 

berada di atas satu yang mengindikasikan penggunaan utang yang lebih besar 

dibandingkan dengan ekuitas sebagai sumber pembiayaannya. Khusus untuk 

sektor industri keuangan, rata-rata struktur modalnya di atas tujuh karena sumber 

pembiayaan utamanya memang berasal dari utang dan diatur oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). Beragamnya struktur modal antar sektor industri dari tahun ke 

tahun disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal yang berupa 

karakteristik perusahaan maupun faktor eksternal seperti kondisi pasar keuangan 

dan makroekonomi di Indonesia. Kombinasi pengaruh dari faktor-faktor internal 

maupun eksternal perusahaan menyebabkan struktur modal tidak hanya akan 

berbeda pada setiap jenis sektor industri, namun juga akan berbeda pada setiap 

perusahaan. 

Tabel 1  Struktur modal per sektor industri di BEI periode 2005-2014 

Jenis Sektor Industri 
Debt to Equity Ratio (DER) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mean 

1. Pertanian 0.77 1.05 1.07 0.88 0.74 0.97 0.78 0.84 1.05 1.09 0.92 

2. Pertambangan 1.32 1.39 0.92 1.12 1.39 1.30 1.32 1.53 1.85 2.07 1.42 

3. Industri dasar dan 

bahan kimia 2.05 2.06 1.81 1.77 1.42 1.15 1.08 1.13 1.14 1.10 1.47 

4. Aneka industri 2.58 2.66 2.35 2.37 1.85 1.61 1.28 1.24 1.24 1.21 1.84 

5. Industri barang 
konsumsi 1.02 0.96 1.09 1.17 0.97 0.80 0.79 0.79 0.89 0.96 0.94 

6. Properti, real estate, 

dan konstruksi 

bangunan 2.03 1.31 1.07 1.08 1.07 0.90 0.84 0.97 1.05 1.07 1.14 

7. Transportasi, 

infrastruktur, dan 

utilitas 1.44 1.35 1.67 1.95 1.74 1.60 1.34 1.23 1.48 1.54 1.53 

8. Keuangan 8.55 7.97 8.13 9.21 8.50 7.85 7.06 6.75 6.21 5.61 7.58 

9. Perdagangan, jasa, 

dan investasi 1.23 1.29 1.31 1.40 1.31 0.93 0.83 0.85 0.92 0.90 1.10 

Sumber: Fact Book IDX 2006-2015, diolah 

 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, faktor karakteristik perusahaan 

yang mempengaruhi struktur modal adalah profitabilitas perusahaan. Penelitian-

penelitian terdahulu telah banyak membuktikan bahwa profitabilitas menjadi 

faktor penting bagi perusahaan dalam mempertimbangkan pola pembiayaannya 

yang tercermin dalam struktur modalnya. Pengaruh profitabilitas perusahaan di 

Indonesia terhadap struktur modalnya secara agregat dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 1 memperlihatkan bahwa nilai DER yang mencerminkan tingkat 

struktur modal perusahaan secara agregat berada di antara 1.0-1.5 pada tahun 

2007 sampai dengan tahun 2014, yang berarti bahwa perusahaan (nonkeuangan) 

di Indonesia, khususnya yang telah go public cenderung lebih banyak 

menggunakan utang sebagai sumber pembiayaannya dibanding menggunakan 

ekuitas. Nilai perbandingan total aset dan total utang (TA/TL) menunjukan nilai di 

antara 1.5-2.0 yang berarti bahwa perusahaan menggunakan utang untuk 

membiayai sekitar 50-67% asetnya, dan sisanya dibiayai dengan ekuitas. 
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Sumber: BI 2015 

Gambar 1  Perkembangan rasio profitabilitas (kiri) dan perkembangan rasio 

leverage (kanan) perusahaan publik nonkeuangan di BEI 

 

Gambar 1 juga menjelaskan pergerakan profitabilitas perusahaan yang 

diwakilkan oleh ROA (return on asset) dan ROE (return on equity) berlawanan 

dengan pergerakan DER, yang berarti semakin besar tingkat keuntungan maka 

DER akan semakin rendah dan semakin kecil tingkat keuntungan maka DER akan 

semakin tinggi. Hal ini berarti jika tingkat keuntungan besar, maka perusahaan 

akan cenderung mengurangi pembiayaan dari pihak luar khususnya utang (debt) 

dan cenderung menggunakan pembiayaan internal saja dari laba yang diperoleh 

sehingga tingkat penggunaan ekuitasnya meningkat dibandingkan dengan 

penggunaan utang. 

Menurut teori pecking order, profitabilitas memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap struktur modal, yang berarti jika profitabilitas meningkat maka tingkat 

penggunaan utang akan menurun dibandingkan dengan penggunaan ekuitas, atau 

dengan kata lain bahwa tingkat penggunaan ekuitas meningkat dibandingkan 

dengan penggunaan utang. Pergerakan struktur modal perusahaan-perusahaan 

nonkeuangan di Indonesia yang tercermin pada Gambar 1 nampaknya dipengaruhi 

oleh tingkat profitabilitasnya. Profitabilitas tersebut nampaknya memiliki 

pengaruh yang negatif terhadap struktur modal. Hal ini pun sesuai dengan 

penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya menemukan hasil yang sama 

bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal 

(Rajan dan Zingales 1994; Gallego dan Loayza 2000; Nishioka dan Baba 2004; 

De Haas dan Peeters 2006; Abor 2007a, Abor 2007b, Abor 2008; Seppa 2008; 

Gunawan 2009; Subagyo 2009; Fan et al. 2010; Al-Najjar dan Hussainey 2011; 

Chen dan Chen 2011; Rivai 2011; Sheikh dan Wang 2011; Le dan Ooi 2012; 

Masnoon dan Anwar 2012; Munawar 2012; Sabir dan Malik 2012; Bayrakdaroglu 

et al. 2013; Lemma dan Negash 2013; Mostarac dan Petrovic 2013; Yartey dan 

Abor 2013; Majumdar 2014; Sitorus 2014; Sitorus et al. 2014; Yoshendy 2014; 

Acaravci 2015; Alipour et al. 2015; dan Yoshendy et al. 2015). 

Faktor karakteristik perusahaan yang lainnya juga memiliki pengaruh 

terhadap struktur modal perusahaan, seperti firm size, tangibilitas, dan market to 

book ratio. Firm size (ukuran perusahaan) menurut pandangan teori trade-off dan 

teori agency, memiliki pengaruh yang positif terhadap struktur modal, yang 

berarti bahwa jika ukuran perusahaan meningkat, maka tingkat penggunaan 

utangnya akan meningkat dibandingkan dengan penggunaan ekuitas sebagai 

sumber pembiayaannya. Hal ini didukung oleh penelitian-penelitian yang 
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dilakukan oleh Rajan dan Zingales (1994), De Haas dan Peeters (2006), Abor 

(2007a), Abor (2007b), Abor (2008), Gunawan (2009), Subagyo (2009), Fan et al. 

(2010), Al-Najjar dan Hussainey (2011), Chen dan Chen (2011), Sheikh dan 

Wang (2011), Le dan Ooi (2012), Sabir dan Malik (2012), Bayrakdaroglu et al. 

(2013), Lemma dan Negash (2013), Mostarac dan Petrovic (2013), Hardiyanto et 

al. (2013), Hardiyanto (2014), dan Hardiyanto et al. (2014). Sebaliknya, teori 

pecking order berpandangan sebaliknya bahwa firm size memiliki pengaruh yang 

negatif terhadap struktur modal, yang berarti jika ukuran perusahaan meningkat, 

maka tingkat penggunaan utangnya akan menurun dibandingkan dengan 

penggunaan ekuitasnya. Pandangan ini pun didukung penelitian-penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Doku et al. (2011), Rivai (2011), Yartey (2011), 

Masnoon dan Anwar (2012), dan Acaravci (2015). 

Tangibilitas (proporsi jumlah aset tetap) menurut pandangan teori trade-off 

dan teori agency juga memiliki pengaruh yang positif terhadap struktur modal, 

yang berarti bahwa jika proporsi jumlah aset tetap perusahaan meningkat, maka 

tingkat penggunaan utangnya akan meningkat dibandingkan dengan penggunaan 

ekuitas sebagai sumber pembiayaannya. Hal ini didukung oleh penelitian-

penelitian yang dilakukan oleh Rajan dan Zingales (1994), Abor (2007b), Seppa 

(2008), Gunawan (2009), Fan et al. (2010), Al-Najjar dan Hussainey (2011), 

Doku et al. (2011), Rivai (2011), Le dan Ooi (2012), Masnoon dan Anwar (2012), 

Munawar (2012), Sabir dan Malik (2012), Lemma dan Negash (2013), Mostarac 

dan Petrovic (2013), dan Majumdar (2014). Sebaliknya, teori pecking order 

berpandangan bahwa tangibilitas memiliki pengaruh yang negatif terhadap 

struktur modal, yang berarti jika proporsi jumlah aset tetap meningkat, maka 

tingkat penggunaan utangnya akan menurun dibandingkan dengan penggunaan 

ekuitasnya. Pandangan ini juga didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya 

yaitu oleh Gallego dan Loayza (2000), Nishioka dan Baba (2004), De Haas dan 

Peeters (2006), Abor (2008), Sheikh dan Wang (2011), Yartey (2011), 

Bayrakdaroglu et al. (2013), Yartey dan Abor (2013), Hardiyanto et al. (2013), 

Hardiyanto (2014), Hardiyanto et al. (2014), Yoshendy (2014), Acaravci (2015), 

dan Yoshendy et al. (2015). 

Market to book ratio (MBR) yang menggambarkan kesempatan bertumbuh 

perusahaan, menurut teori pecking order memiliki pengaruh yang positif terhadap 

struktur modal, yang berarti jika kesempatan bertumbuh yang dimiliki perusahaan 

meningkat, maka tingkat penggunaan utangnya juga akan meningkat 

dibandingkan dengan penggunaan ekuitas sebagai sumber pembiayaannya. 

Pandangan ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Al-Najjar dan 

Hussainey (2011), Le dan Ooi (2012), dan Acaravci (2015). Teori trade-off, teori 

agency, dan teori market timing berpandangan sebaliknya bahwa MBR memiliki 

pengaruh yang negatif terhadap struktur modal, yang berarti jika kesempatan 

untuk bertumbuh yang dimiliki oleh perusahaan meningkat, maka tingkat 

penggunaan utangnya akan menurun dibandingkan dengan penggunaan ekuitas 

sebagai sumber pembiayaannya. Hal ini dibuktikan oleh penelitian-penelitian 

yang dilakukan sebelumnya oleh Rajan dan Zingales (1994), Nishioka dan Baba 

(2004), Gunawan (2009), dan Fan et al. (2010). 

Menurut penelitian-penelitian terdahulu, selain faktor karakteristik 

perusahaan, struktur modal perusahaan juga dipengaruhi oleh faktor kondisi pasar 

keuangan dan makroekonomi negara. Mishkin (2007) menjelaskan bahwa pasar 
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keuangan merupakan pasar yang memindahkan dana dari pihak-pihak yang 

mempunyai kelebihan dana ke pihak-pihak yang membutuhkan dana. Pasar 

keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian dengan membiarkan 

dana mengalir dari orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan berinvestasi 

yang produktif kepada orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk 

berinvestasi. Pasar keuangan sangat penting untuk mengalokasikan modal lebih 

efisien, yang nantinya memberikan sumbangan besar terhadap produksi dan 

perekonomian secara keseluruhan. Perkembangan pasar keuangan tersebut 

menjadi perhatian khusus bagi perusahaan terkait penentuan struktur modalnya, 

karena melalui pasar keuanganlah perusahaan bisa memperoleh dana eksternal 

seperti utang melalui perbankan dan pasar obligasi, serta penerbitan saham 

melalui pasar saham. 

Makroekonomi yang menggambarkan kondisi perekonomian negara juga 

mempengaruhi struktur modal perusahaan. Kondisi perekonomian yang melambat 

menyebabkan beberapa variasi nilai dan perubahan dinamis cash flows masa 

depan yang bisa dengan mudah menyebabkan masalah keuangan yang utama. 

Volatilitas keuntungan (earnings) yang meningkat dan penurunan profitabilitas 

yang tidak terelakkan akan menyebabkan peningkatan risiko bisnis. Cash flows 

operasi dan risiko bisnis yang bergantung pada kondisi ekonomi menjadi alasan 

mengapa perusahaan harus menyeimbangkan struktur modalnya (Mostarac dan 

Petrovic 2013). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat yang digambarkan oleh 

peningkatan GDP growth, mengindikasikan siklus bisnis yang juga sedang 

meningkat, sehingga akan memberikan kepercayaan diri terhadap perusahaan 

untuk melakukan pengembangan investasi yang tentunya membutuhkan biaya 

yang besar, sehingga perlu bagi perusahaan untuk memikirkan pola 

pembiayaannya terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut. Inflasi yang 

terus meningkat sebaliknya memberi ancaman terhadap keberlangsungan kegiatan 

bisnis perusahaan karena menyebabkan penurunan nilai riil dari aset perusahaan 

yang berarti meningkatkan risiko perusahaan untuk melakukan pembiayaan 

eksternal, baik melalui utang yang berupa kredit perbankan, obligasi, maupun 

saham. 

Faktor kondisi pasar keuangan yang diwakili oleh perkembangan sektor 

perbankan, pasar obligasi, dan pasar saham, serta faktor makroekonomi yang 

diwakili oleh GDP growth dan tingkat inflasi di Indonesia selama tahun 2005 

sampai 2014 dapat dilihat pada Gambar 2. Gambar 2 menunjukan perkembangan 

sektor perbankan yang diwakili oleh persentasi money and quasi money (M2) 

terhadap GDP yang menggambarkan ukuran sektor perbankan terlihat cukup 

stabil dengan tingkat volatilitas yang rendah selama periode 2005-2014. Ukuran 

sektor perbankan terbesar terjadi di tahun 2005, yaitu sebesar 43.35%, sedangkan 

yang terkecil adalah 36% di tahun 2010. Persentasi market capitalization (MC) 

terhadap GDP menggambarkan seberapa besar ukuran pasar saham di Indonesia 

yang nampaknya sangat berfluktuatif selama periode tersebut. Rata-rata ukuran 

pasar saham (39.8%) sedikit lebih besar dibandingkan dengan rata-rata ukuran 

sektor perbankan (39.3%) selama tahun 2005 sampai 2014. Perkembangan ukuran 

pasar saham tertinggi terjadi pada tahun 2007 (49%), namun kemudian menurun 

drastis di tahun 2008 menjadi 19.4% seiring dengan peningkatan inflasi dari 6.4% 

menjadi 9.8% yang disebabkan imbas dari krisis global. Perkembangan pasar 

obligasi diwakili oleh ukuran pasar obligasi pemerintah (government bond) dan 
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obligasi perusahaan (corporate bond). Perkembangan ukuran pasar obligasi 

pemerintah terlihat stabil di antara 9.2% sampai dengan 14.4% sama halnya 

dengan ukuran pasar obligasi perusahaan yang berada di antara 1.5% sampai 

2.3%. Ukuran pasar obligasi perusahaan sangat kecil dibandingkan ukuran pasar 

yang lainnya karena mungkin kalah bersaing dengan obligasi pemerintah yang 

sudah tentu lebih aman bagi investor, sehingga sulit bagi perusahaan untuk 

menjual obligasinya di pasar obligasi. 

 

 
Sumber: Fact Book IDX 2006-2015 dan World Bank Indicator, diolah 

Gambar 2  Perkembangan pasar keuangan dan makroekonomi di Indonesia 

 

Gambar 2 juga menunjukan bahwa GDP growth yang menggambarkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 4.5% sampai 6.5% selama 

periode 2005-2014. GDP growth terendah terjadi di tahun 2009, yaitu sebesar 

4.63% yang menurun drastis dari tahun 2008 (6.01%). GDP growth tertinggi 

terjadi di tahun 2007, yaitu sebesar 6.35%, dan di tahun yang sama inflasi juga 

dapat dikendalikan dengan baik hingga menurun ke level 6.41% dari level 13.11% 

di tahun 2006. Inflasi yang terjadi di tahun 2006 tersebut merupakan yang 

tertinggi dalam sepuluh tahun tersebut, sedangkan yang terendah adalah 4.28% 

yang terjadi di tahun 2012. Tahun 2013, inflasi sempat meningkat ke level 6.41% 

namun akhirnya bisa dikendalikan menurun ke level 6.39% di tahun 2014. 

Penelitian-penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa struktur modal 

tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal perusahaan saja (karakteristik 

perusahaan), namun juga sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu negara dimana 

perusahaan itu berada, seperti kondisi perkembangan pasar keuangan dan 

makroekonominya, sehingga meskipun perusahaan ataupun jenis industri yang 

sama, namun bila berada pada kondisi negara yang berbeda maka struktur 

modalnya pun akan berbeda-beda. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan oleh 

Demirguc-Kunt dan Maksimovic (1999), Gallego dan Loayza (2000), Agarwal 

dan Mohtadi (2004), Kyaw (2004), Subagyo (2009), Fan et al. (2010), Doku et al. 

(2011), Rivai (2011), Yartey (2011), Le dan Ooi (2012), Bayrakdaroglu et al. 
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(2013), Lemma dan Negash (2013), Yartey dan Abor (2013), dan Majumdar 

(2014). 

Penelitian di Indonesia juga telah banyak dilakukan terkait faktor-faktor 

yang mempengaruhi struktur modal perusahaan, namun pada umunya faktor-

faktor yang diteliti adalah dari sisi internal perusahaan saja. Penelitian yang 

meneliti dari sisi eksternal perusahaan khususnya faktor-faktor yang terkait 

dengan kondisi negara relatif terbatas. Khusus untuk faktor-faktor perkembangan 

pasar keuangan yang mempengaruhi struktur modal, belum ada penelitian di 

Indonesia yang menelitinya, sedangkan penelitian untuk faktor-faktor 

makroekonomi yang mempengaruhi keputusan struktur modal telah dilakukan 

namun hasilnya juga berbeda. Penelitian Rivai (2011) menemukan bahwa 

pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap 

struktur modal. Hasil penelitian Subagyo (2009) juga menunjukan bahwa tingkat 

inflasi berpengaruh negatif terhadap struktur modal namun sebaliknya 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap struktur modal. 

Terkait hal tersebut maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengadopsi 

penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan di beberapa negara untuk 

dilakukan di Indonesia, yaitu meneliti tidak hanya pengaruh faktor-faktor dari sisi 

internal perusahaan yang berupa karakteristik perusahaan, namun juga pengaruh 

faktor-faktor dari sisi eksternal perusahaan khususnya faktor pasar keuangan dan 

makroekonomi terhadap struktur modal perusahaan. 

 

 

 

Perumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “apakah faktor karakteristik 

perusahaan, kondisi pasar keuangan, dan kondisi makroekonomi mempengaruhi 

struktur modal perusahaan di BEI pada periode 2005-2014?” 

 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor 

karakteristik perusahaan, kondisi pasar keuangan, dan kondisi makroekonomi 

terhadap struktur modal perusahaan di BEI pada periode 2005-2014. 

 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran terkait faktor-faktor apa 

saja yang menjadi pertimbangan pihak manajemen perusahaan dalam menentukan 
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struktur modal perusahaannya. Gambaran tersebut diharapkan menjadi masukan 

bagi para investor dalam memahami struktur modal yang berbeda-beda antar 

perusahaan dan berubah-ubah sepanjang waktu, sehingga investor lebih cermat 

dalam menginvestasikan dananya. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa 

menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan 

fiskal maupun moneternya untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang produktif, 

yang tentunya akan berdampak pada peningkatan perekonomian Indonesia. 

 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Objek penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2005-2014, kecuali perusahaan di sektor industri 

keuangan. Perusahaan yang diteliti berasal dari delapan sektor industri, yaitu 

sektor industri pertanian, industri pertambangan, industri dasar dan bahan kimia, 

aneka industri, industri barang konsumsi, industri properti, real estate, dan 

konstruksi bangunan, industri transportasi, infrastruktur, dan utilitas, serta industri 

perdagangan, jasa, dan investasi. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

Kerangka Teoritis 

 

 

Pengertian Struktur Modal 

 

Struktur modal dari suatu perusahaan adalah campuran tertentu utang dan 

ekuitas perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasinya. Keputusan 

struktur modal sangat penting untuk setiap organisasi bisnis karena kebutuhan 

untuk memaksimalkan pengembalian pada berbagai konstituen organisasi dan 

juga karena dampak keputusan seperti itu menciptakan kemampuan organisasi 

untuk menghadapi lingkungan yang kompetitif. Kuncinya bagi perusahaan adalah 

untuk memilih portofolio struktur modal yang akan menjaga keberlanjutan dan 

menghasilkan lebih banyak kekayaan. Umumnya, perusahaan dapat memilih di 

antara banyak alternatif struktur modal. Hal ini dapat mengeluarkan sejumlah 

besar utang atau sangat sedikit utang. Hal ini dapat mengatur pembiayaan sewa 

guna usaha, penggunaan waran, menerbitkan obligasi konversi, menandatangani 

kontrak berjangka atau swap obligasi perdagangan. Perusahaan-perusahaan akan 

berbeda dalam cara mereka menangani masalah mengoptimalkan persyaratan 

struktur modal dalam upaya untuk menetapkan struktur modal yang 

memaksimalkan nilai pasar secara keseluruhan (Abor 2007a). 
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