
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan membutuhkan aset. Aset 
perusahaan dapat berupa aset tetap (fixed asset) dan aset tidak tetap (non fixed 
asset). Contoh dari aset tetap adalah bangunan kantor, pabrik, gudang, kendaraan, 
dan aset lainnya dengan masa penggunaan aset lebih dari 1 tahun, sedangkan contoh 
dari aset tidak tetap adalah kas, persediaan, piutang dan aset lainnya dengan masa 
penggunaan aset sampai dengan 1 tahun. Aset-aset tersebut dibiayai oleh modal. 
Dengan demikian, struktur modal penting bagi perusahaan untuk menjalankan dan 
mengembangkan usahanya. Susunan perbandingan antara modal internal maupun 
modal eksternal disebut struktur modal. Modal internal perusahaan adalah modal 
yang didapatkan perusahaan dari dalam perusahaan, antara lain modal pemegang 
saham dan keuntungan hasil kinerja perusahaan, sedangkan modal eksternal 
perusahaan adalah modal yang didapatkan dari luar perusahaan atau pihak lain di 
luar perusahaan, antara lain hutang perusahaan kepada pihak ketiga. Penggunaan 
hutang memungkinkan perusahaan untuk melakukan ekspansi usahanya, namun 
hutang yang tinggi juga dapat memberatkan perusahaan karena akan menghasilkan 
beban bunga yang tinggi dan perusahaan akan berisiko terkena financial disstress. 
Financial disstress adalah suatu kondisi dimana perusahaan tidak dapat memenuhi 
kewajiban pembayaran hutangnya. Menurut teori MM penggunaan hutang dapat 
mengurangi pajak, sehingga perusahaan dapat mengurangi pengeluaran pajak 
perusahaan. Menurut teori trade off, struktur modal dapat dikatakan optimal apabila 
biaya yang dikeluarkan untuk membiayai modal lebih kecil dibandingkan nilai 
manfaat yang didapatkan oleh perusahaan. Dalam menentukan sumber pembiayaan 
perusahaan, manajemen harus menentukan komposisi struktur modal yang optimal, 
sehingga didapatkan manfaat semaksimal mungkin. 

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan 
sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan kesejahteraan stakeholder, khususnya 
pemegang saham. Pada laporan keuangan, keuntungan yang diperoleh perusahaan 
terlihat dari tingkat profitabilitas perusahaan. Tingkat profitabilitas dapat 
mencerminkan hasil usaha manajemen dalam mengelola perusahaan yang dilihat 
dari kinerja usaha sehingga manajemen dapat menentukan strategi selanjutnya 
untuk mencapai tujuan perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan, 
maka semakin baik kinerja usaha perusahaan tersebut. Tingkat profitabilitas juga 
dapat mencerminkan prospek usaha perusahaan kedepan. Perusahaan yang baik 
adalah perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi.  

Pada perusahaan yang terdaftar di BEI, menjaga tingkat profitabilitas penting 
dilakukan agar dapat menarik minat investor karena pada umumnya investor akan 
melihat dan mempertimbangkan tingkat profitabilitas perusahaan pada saat akan 
membeli saham. Untuk menempatkan saham dalam jangka panjang, investor akan 
mencari perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang stabil. Di sisi lain, untuk 
menempatkan saham dalam jangka pendek, investor lebih memilih perusahaan 
yang memiliki prospek dengan tingkat profitabilitas yang tinggi. 

Dalam suatu perusahaan struktur modal optimal dan profitabilitas merupakan 
dua hal penting yang ingin dicapai. Struktur modal menjadi faktor krusial yang 
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harus ditentukan oleh manajemen perusahaan untuk menetapkan tingkat 
profitabilitas perusahaan, dimana struktur modal optimal dapat menurunkan biaya 
modal (cost of capital) sehingga akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. 
Struktur modal dapat menggambarkan pilihan perusahaan untuk menentukan 
proporsi sumber dana yang berasal dari modal dan hutang. Sementara itu 
profitabilitas dapat menggambarkan tingkat keuntungan perusahaan yang akan 
menjadi modal untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan, sehingga 
apabila perusahaan mengalami peningkatan profitabilitas maka modal akan 
mengalami peningkatan  dan begitu pula sebaliknya. Keputusan struktur modal 
memainkan peran penting dalam kinerja suatu perusahaan (Siddik et al. 2017). 
Perusahaan perlu memperhatikan adanya struktur modal optimal dan secara 
dinamis struktur modal akan disesuaikan dengan pilihan investasi  (Bradley et al 
1984; Titman dan Tsyplakov 2007). Struktur modal yang optimal merupakan 
struktur modal dengan biaya dana yang paling rendah dengan nilai manfaat dana 
yang paling tinggi. Struktur modal optimal diharapkan dapat meningkatkan 
profitabilitas perusahaan yang akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. 

Struktur modal dapat mempengaruhi profitabilitas (Siddik et al. 2017; El-
Chaarani dan El-Abiad 2019; Saeed et al. 2013). Pada penelitian lain dinyatakan 
bahwa profitabilitas dapat mempengaruhi keputusan pembentukan struktur modal 
(Ayanda et al. 2013; Al-Mutairi dan Naser 2015; Gropp dan Heider 2010). 
Berdasarkan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat 
dilihat bahwa struktur modal dapat mempengaruhi profitabilitas dan juga sebaiknya 
sehingga terdapat hubungan sebab-akibat antara struktur modal dan profitabilitas. 
Dengan demikian, hubungan antara struktur modal dan profitabilitas ini menarik 
untuk diteliti lebih lanjut sehingga dapat mengetahui apakah struktur modal lebih 
mempengaruhi profitabilitas atau sebaliknya, atau saling mempengaruhi satu sama 
lain secara bersamaan (mutually effected). 

Kondisi makroekonomi Indonesia pada tahun 2014 hingga tahun 2018 
mengalami perubahan secara fluktuatif. Kondisi ini diperkirakan akan 
mempengaruhi perusahaan dari luar (kondisi eksternal) yang berdampak pada 
pemilihan struktur modal dan peningkatan profitabilitas perusahaan yang 
dihasilkan. Variabel ekonomi yang diperkirakan akan mempengaruhi pemilihan 
struktur modal dan tingkat profitabilitas adalah inflasi dan suku bunga Bank 
Indonesia (SBI). Pergerakan inflasi dan suku bunga BI dapat dilihat pada Gambar 
1. Terlihat bahwa pada tahun 2015 inflasi mengalami penurunan yang cukup drastis 
dari semula 8,36% di tahun 2014 menjadi 3,35% di tahun 2015. Dari Gambar 1 juga 
terlihat bahwa SBI mengalami penurunan di tahun 2016 dari semula 7,50% (2015) 
menjadi 4,75% (2014). Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, tingkat inflasi 
Indonesia relatif stabil dengan nilai dibawah 5%. Hal ini terjadi karena BI 
mengeluarkan peraturan baru, dimana sejak tanggal 19 Agustus 2016 suku bunga 
acuan BI beralih dari semula mengacu kepada BI rate menjadi mengacu kepada BI 
7-day (reverse) repo rate. Perbedaan mendasar antara BI rate dengan BI 7-day 
(reverse) repo rate adalah apabila dengan acuan BI rate bank-bank di Indonesia 
harus menyimpan uangnya di BI selama setahun baru dapat mengambil kembali 
simpanan beserta tambahan bunga sesuai acuan BI rate, dengan adanya BI 7-day 
(reverse) repo rate bank-bank di Indonesia sudah dapat mengambil kembali 
simpanan beserta tambahan bunga sesuai dengan acuan BI 7-day (reverse) repo 
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rate setelah disimpan selama 7 hari atau kelipatan dari 7 di BI sehingga nilai acuan 
BI 7-day (reverse) repo rate akan lebih rendah dibandingkan BI rate. 

 

 
Gambar 1  Tingkat Inflasi dan SBI Tahun 2014-2018 

 Variabel makroekonomi lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi 
struktur modal dan tingkat profitabilitas perusahaan adalah nilai tukar (kurs) Rupiah 
(IDR) terhadap Dollar Amerika Serikat (USD). Pergerakan nilai tukar dapat dilihat 
pada Gambar 2. Terlihat bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 2018 pergerakan 
nilai tukar cenderung meningkat. Kondisi ini mencerminkan bahwa nilai Dollar AS 
lebih kuat dibandingkan nilai Rupiah. Adanya tekanan terhadap stabilitas nilai tukar 
di tahun 2018 karena adanya perubahan kebijakan di Amerika Serikat dengan 
meningkatkan suku bunga The Fed, menurunkan tarif pajak untuk penghasilan 
korporasi dan meningkatkan belanja infrastruktur yang berdampak pada defisit 
fiskal AS. Selain itu, tekanan stabilitas nilai tukar juga terjadi karena terdapat 
peningkatan risiko geopolitik yang merupakan dampak dari adanya perang dagang 
antara AS dengan China. 

 

 
Gambar 2  Nilai Tukar IDR Terhadap USD Tahun 2014-2018 
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Selain variabel makroekonomi, struktur modal dan tingkat profitabilitas 
perusahaan juga dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan. Faktor internal 
perusahaan diantaranya adalah ukuran perusahaan yang dilihat dari jumlah aktiva 
perusahaan dan pertumbuhan perusahaan yang dilihat dari peningkatan aset 
perusahaan yang dimilikinya. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan 
semakin mudah perusahaan untuk mendapatkan pinjaman karena perusahaan dapat 
meminjam dengan kondisi yang lebih baik. Namun, semakin tinggi pertumbuhan 
perusahaan maka akan cenderung memiliki agency cost yang lebih besar sehingga 
diharapkan perusahaan memiliki tingkat hutang yang lebih rendah. Di lain pihak, 
peningkatan ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan akan meningkatkan 
profitabilitas perusahaan, dimana semakin besar ukuran perusahaan maka 
perusahaan akan semakin memiliki kesempatan yang lebih luas untuk melakukan 
ekspansi penjualan dan menciptakan diversifikasi produk yang nantinya akan 
berdampak pada pertumbuhan perusahaan dan peningkatan profitabilitas.  Dengan 
demikian, pada penelitian ini akan dilakukan pengamatan apakah pertumbuhan 
perusahaan dan ukuran perusahaan lebih mempengaruhi struktur modal atau tingkat 
profitabilitas.  

Pemilihan komposisi struktur modal tergantung dengan kategori perusahaan 
dan industrinya (Kim 2005; Khalid 2011). Penelitian yang telah dilakukan oleh 
Gornall dan Strebulaev (2018) terhadap struktur modal Bank dan perusahaan non 
Bank di US mendapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan struktur modal antara 
Bank dengan perusahaan non Bank, dimana benchmark tingkat hutang sebesar 85% 
dan benchmark tingkat hutang perusahaan non Bank sebesar 30%. Gornall dan 
Strebulaev (2018) melanjutkan bahwa perbedaan ini terjadi karena Bank memiliki 
hutang yang lebih tinggi untuk mengurangi adanya penurunan nilai aset dan 
mengurangi risiko kredit akibat memberikan kredit kepada perusahaan non Bank, 
sedangkan perusahaan non Bank memiliki hutang yang lebih rendah untuk 
mengurangi risiko ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kembali 
hutangnya. Bank merupakan lembaga intermediasi antara nasabah yang memiliki 
dana lebih dengan nasabah yang membutuhkan dana. Nasabah yang memiliki dana 
lebih menyimpan dananya di Bank dalam bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK), 
sedangkan Bank menyalurkan dananya kepada nasabah yang membutuhkan dalam 
bentuk Kredit. Sebagai lembaga intermediasi, tingkat kepercayaan nasabah sangat 
penting bagi Bank untuk memperoleh hutang yang didapat dari nasabah dalam 
bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK). Tantangan terbesar bagi Bank adalah dengan 
tingkat hutang yang relatif tinggi yang diperoleh dari DPK, Bank harus tetap dapat 
memperoleh profitabilitas yang tinggi. Tingkat profitabilitas dapat mencerminkan 
kinerja usaha suatu Bank. Bank yang memiliki kinerja usaha yang baik akan 
meningkatkan kepercayaan stakeholder, khususnya adalah nasabah dan pemegang 
saham. Kepercayaan nasabah untuk menyimpan dananya di Bank dan kepercayaan 
pemegang saham untuk menginvestasikan dananya sehingga Bank memiliki 
sumber dana yang mencukupi untuk mengembangkan usahanya. Hal ini menarik 
untuk diteliti lebih lanjut untuk mengetahui determinan struktur modal dan tingkat 
profitabilitas perbankan yang terdaftar di BEI serta mengetahui pengaruh struktur 
modal dengan profitabilitas perbankan yang terdaftar di BEI apakah memiliki 
hubungan searah atau dua arah (saling mempengaruhi). 

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Bank dikelompokan menjadi Bank 
Umum Kegiatan Usaha (BUKU), dimana penentuan BUKU berdasarkan modal inti 
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yang dimiliki oleh Bank. Bank dengan modal inti sampai dengan Rp 1 Triliun 
dikelompokan menjadi BUKU 1, Bank dengan modal inti diatas Rp 1 Triliun 
sampai dengan Rp 5 Triliun  dikelompokan menjadi BUKU 2, Bank dengan modal 
inti diatas Rp 5 Triliun sampai dengan Rp 30 Triliun dikelompokan menjadi BUKU 
3, dan Bank dengan modal inti diatas Rp 30 Triliun dikelompokan menjadi BUKU 
4. Semakin tinggi tingkatan BUKU, maka semakin besar kesempatan Bank untuk 
melakukan banyak kegiatan usaha yang dapat dilakukan dan semakin besar 
cakupan wilayah kegiatan operasionalnya. Untuk mengevaluasi berjalan baik atau 
tidaknya kegiatan usaha Bank, maka perlu dilakukan pengukuran terhadap kinerja 
Bank. Kinerja Bank perlu diukur untuk mengetahui kinerja Bank saat ini dan 
prospek usaha Bank kedepan. Rasio pengukuran kinerja Bank adalah Capital 
Adequency Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional 
Pendapatan Operasional (BOPO), Non Performing Loan (NPL) dan Loan Deposit 
Ratio (LDR). CAR diukur untuk mengetahui tingkat rasio kecukupan modal yang 
menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan 
untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian, dengan demikian semakin tinggi 
CAR maka semakin baik tingkat kesehatan Regulator perbankan menetapkan Bank 
harus memiliki CAR minimal 8%. NIM diukur untuk mengetahui besarnya rasio 
yang digunakan untuk menganalisis seberapa besar pendapatan bunga bersih 
dibandingkan aset produktif yang dimiliki oleh Bank, semakin tinggi NIM maka 
semakin tinggi tingkat keuntungan atau profit yang didapatkan oleh Bank yang 
memiliki kegiatan utama sebagai lembaga intermediasi. BOPO diukur untuk 
efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya, semakin rendah BOPO maka 
semakin baik kinerja Bank karena semakin efisien. Bank yang memiliki BOPO 
tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efisien karena 
tingginya nilai dari rasio ini memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional 
yang harus dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh pendapatan 
operasional. NPL diukur untuk mengetahui kemampuan Bank untuk melakukan 
pemeliharaan kualitas kredit yang telah diberikan kepada debitur, semakin rendah 
NPL maka semakin baik kinerja Bank. Regulator perbankan menetapkan 
menetapkan NPL yang dimiliki oleh Bank adalah maksimum 5%, sehingga apabila 
Bank memiliki NPL lebih dari 5% maka Bank dianggap tidak sehat. LDR diukur 
untuk mengetahui rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi 
kewajiban jangka pendek (bisa disebut likuiditas) dengan membagi total kredit 
terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK). Likuiditas perbankan perlu dikelola guna 
memenuhi kebutuhan saat nasabah mengambil dananya dan menyalurkan pinjaman 
(kredit) kepada peminjam (debitur). Jika nilai LDR terlalu tinggi, artinya perbankan 
tidak memiliki likuiditas yang cukup memadai untuk menutup kewajibannya 
terhadap nasabah (DPK). Sebaliknya, jika nilai LDR terlalu rendah berarti 
perbankan memiliki likuiditas yang cukup memadai tetapi mungkin pendapatannya 
lebih rendah, karena seperti yang diketahui dunia perbankan memperoleh 
pendapatan melalui kredit yang disalurkan. Regulator perbankan menetapkan Bank 
nilai LDR yang baik berkisar antara 85% sampai dengan 92%. Mengingat adanya 
pengelompokan Bank berdasarkan BUKU, diduga bahwa pengelompokan ini akan 
berdampak pada perbedaan karakteristik Bank berdasarkan kinerja Bank yag diukur 
dengan CAR, NIM, BOPO, NPL, dan LDR. Dengan demikian, menarik untuk 
dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap kinerja Bank pada perbankan yang 
terdaftar di BEI serta pengaruhnya pada setiap komponen apakah memiliki 
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hubungan searah atau dua arah (saling mempengaruhi). Perbedaan kinerja Bank ini 
selanjutnya akan menjadi acuan dalam penerapan manajemen risiko Bank 
berdasarkan BUKU. 

Secara garis besar, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui determinan 
struktur modal dan profitabilitas pada perbankan yang dikelompokan berdasarkan 
BUKU serta hubungan pengaruhnya pada masing-masing variabel. Gambar 3 
menunjukan kerangka konseptual penelitian. 
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Gambar 3  Kerangka Konseptual Penelitian 

 
Perumusan Masalah 

Penelitian ini akan membahas analisis determinan struktur modal dan 
profitabilitas perbankan dan menganalisis hubungan antar variabel internal yang 
dapat mempengaruhi struktur modal dan profitabilitas perbankan. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi struktur modal 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 
2. Bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi profitabilitas 

perbankan yang terdaftar di BEI? 
3. Bagaimana struktur modal dan profitabilitas saling mempengaruhi yaitu 

apakah struktur modal yang mempengaruhi atau sebaliknya, ataukah keduanya 
saling mempengaruhi satu sama lain secara bersamaan (mutual affected)? 

4. Bagaimana hubungan masing-masing komponen variabel internal yang dapat 
mempengaruhi struktur modal dan profitabilitas perbankan dengan komponen 
variabel lainnya, apakah memiliki hubungan searah antara komponen satu 
dengan komponen lainnya, ataukah keduanya saling mempengaruhi satu sama 
lain secara bersamaan (mutual affected)? 
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Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah penelitian yang telah diungkapkan, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 
1. Mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi struktur modal 

perbankan yang terdaftar di BEI. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi 

profitabilitas perbankan yang terdaftar di BEI. 
3. Untuk mengetahui bagaimana struktur modal dan profitabilitas saling 

mempengaruhi yaitu apakah struktur modal yang mempengaruhi atau 
sebaliknya, ataukah keduanya saling mempengaruhi satu sama lain secara 
bersamaan (mutual affected). 

4. Untuk mengetahui bagaimana hubungan komponen variabel internal yang 
dapat mempengaruhi struktur modal dan profitabilitas perbankan dengan 
komponen variabel lainnya yaitu apakah memiliki hubungan searah antara 
komponen satu dengan komponen lainnya, ataukah keduanya saling 
mempengaruhi satu sama lain secara bersamaan (mutual affected). 

 
 

Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk mengetahui 
determinan struktur modal dan profitabilitas perbankan yang terdaftar di BEI, 
mengetahui hubungan struktur modal dengan profitabilitas, dan mengetahui 
hubungan komponen variabel internal yang dapat mempengaruhi struktur modal 
dan profitabilitas perbankan dengan komponen variabel lainnya. Penelitian 
mendalam dilakukan untuk mengetahui karakteristik Bank yang dikelompokan 
berdasarkan BUKU, sehingga dapat diketahui perbedaan karateristik Bank pada 
masing-masing kelompok BUKU tersebut. 

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat: (1) memberikan 
penjelasan secara ilmiah terkait determinan struktur modal dan profitabilitas 
perbankan yang terdaftar di BEI, mengetahui hubungan struktur modal dengan 
profitabilitas, dan mengetahui hubungan komponen variabel internal yang dapat 
mempengaruhi struktur modal dan profitabilitas perbankan dengan komponen 
variabel lainnya; (2) memberikan rekomendasi kepada manajemen keuangan pada 
saat akan melakukan pengambilan keputusan untuk menentukan pendanaan Bank 
yang optimal dilihat dari komposisi struktur modal dan target profitabilitas yang 
ingin dicapai; (3) memberikan informasi kepada manajemen Bank pada saat 
menetapkan manajemen risiko dan merencanakan strategi untuk meningkatkan 
kegiatan usaha berdasarkan BUKU; (4) memberikan informasi yang mendalam 
kepada regulator terkait karakteristik Bank berdasarkan BUKU sehingga dapat 
dijadikan referensi saat menyusun kebijakan perbankan; dan (5) memberikan 
informasi kepada investor saham bahwa investasi saham Bank pada setiap 
kelompok BUKU memiliki kelebihan tersendiri sehingga investor dapat memilih 
saham berdasarkan tingkat risiko dan tingkat pengembalian (return) yang berbeda. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah seluruh Bank yang terdaftar di BEI yang 
dikelompokan berdasarkan BUKU, yaitu BUKU 1, BUKU 2, BUKU, 3 dan BUKU 
4. Pengelompokan BUKU berdasarkan jumlah modal inti yang dimiliki oleh Bank. 
Pada penelitian ini data jumlah modal inti Bank diambil per posisi laporan 31 
Desember 2018. Adapun objek penelitian adalah Bank yang terdaftar di BEI per 
posisi 31 Agustus 2019. Namun demikian, penelitian ini hanya dilakukan terhadap 
Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional sehingga untuk 
Bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah akan dikeluarkan dari 
penelitian ini. Penelitian difokuskan pada kinerja keuangan Bank pada periode 
tahun 2014-2018, dimana diharapkan dalam kurun waktu 5 tahun tersebut telah 
dapat mencerminkan kondisi keuangan perbankan. 

 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Struktur Modal 

Struktur modal merupakan bauran hutang dan ekuitas yang digunakan untuk 
membiayai aset perusahaan, dimana terdapat kombinasi jumlah hutang dan ekuitas 
pada sisi kanan neraca (Brigham dan Gapenski 1999; Asnawi dan Wijaya 2005; 
Laux 2011). Dengan demikian, struktur modal mencerminkan komposisi antara 
modal internal yang dimiliki oleh perusahaan dengan modal eksternal yang didapat 
oleh perusahaan dari pihak lain. Weston dan Brigham (1994) menyatakan bahwa 
keputusan struktur modal merupakan keputusan manajemen dalam lingkup 
keuangan perusahaan. Menurut Sugihan (2003), struktur modal merupakan salah 
satu kunci perbaikan produktifitas dan kinerja perusahaan. Tujuan manajemen 
struktur modal adalah menciptakan suatu bauran sumber dana permanen 
sedemikian rupa agar mampu memaksimalkan harga saham dan agar tujuan 
manajemen keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan tercapai (Sawir 
2000). Weston dan Copeland (1995) berpendapat bahwa struktur modal mencapai 
optimal apabila struktur modal tersebut mengoptimalkan keseimbangan antara 
tingkat risiko dan pengembalian yang memaksimalkan harga saham. 

Teori struktur modal modern pertama kali dikemukakan oleh Modigliani dan 
Miller pada tahun 1958 atau yang lebih dikenal sebagai Teori Modigliani dan Miller 
(Teori MM). Teori ini menjelaskan bahwa dengan asumsi adanya pasar sempurna, 
struktur modal yang digunakan oleh perusahaan tidak mempengaruhi nilai 
perusahaan. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan antara perusahaan yang 
memiliki hutang maupun perusahaan yang tidak memiliki hutang sehingga nilai 
dari perusahaan yang berhutang sama dengan nilai dari perusahaan yang tidak 
berhutang atau dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

VLeverage = VUnleverage 
 

dimana VLeverage adalah nilai perusahaan yang berhutang dan VUnleverage  
adalah nilai perusahaan yang tidak memiliki hutang. Brealey et. al. (1999) 
menyatakan bahwa Teori MM tidak membedakan antara perusahaan berhutang atau 
pemegang saham berhutang pada saat kondisi tanpa pajak dan pasar sempurna. 




