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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Struktur Modal

2.1.1.1 Definisi Struktur Modal

Kebijakan struktur modal menjadi fokus penting bagi sebuah

perusahaan melalui manajer keuangan. Pengelolaan dan komposisi yang

tepat sangat berpengaruh dengan keberlangsungan perusahaan. Komposisi

tersebut terdiri dari hutang, saham preferen dan saham biasa yang

merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan untuk menjalankan

operasionalnya (Brigham dan Houston, 2001). Ghosh, dkk (2000),

mendefinisikan struktur modal sebagai perbandingan antara hutang

perusahaan (total debt) dan total aktiva (total asset). Perbandingan ini

dilihat dengan bagaimana distribusi aktiva perusahaan terhadap total

kewajiban perusaahaan. Sartono (1999) juga menjelaskan bahwa suatu

perusahaan didalam menentukan struktur pendanaan terlebih dahulu

menganalisa sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhinya dan kemudian

menetapkan struktur modal yang ditargetkan.

Weston dan Copeland 1992, dalam Pitaloka 2009 memberikan

definisi struktur modal sebagai pembiayaan permanen yang terdiri dari

utang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Nilai

buku dari modal pemegang saham terdiri dari saham biasa, modal disetor

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI.... ANNISA KUSUMA DEWI



12

atau surplus modal dan akumulasi laba ditahan. Bila perusahaan memiliki

saham preferen, maka saham tersebut akan ditambahkan pada modal

pemegang saham. Hal tersebut sejalan dengan Riyanto (2005:22) yang

menyatakan bahwa struktur modal adalah pembelanjaan permanen dimana

mencerminkan komposisi antara hutang jangka panjang dengan modal

sendiri. Apabila struktur keuangan tercermin pada keseluruhan pasiva

dalam neraca, maka struktur modal hanya tercermin pada hutang jangka

panjang dan unsur-unsur modal kerja sendiri, dimana kedua golongan

tersebut merupakan dana permanen atau jangka panjang. Dengan

demikian, maka struktur modal hanya merupakan bagian dari struktur

keuangan.

2.1.1.2 Teori Struktur Modal

Struktur modal memiliki beberapa model dan berikut adalah model

yang ada di dalam struktur modal:

1) Model Modigliani Miller (MM) Tanpa Pajak

MM menyebutkan bahwa dalam dunia tanpa pajak, struktur

modal tidak relevan atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan, namun

dengan asumsi sebagai berikut: (a) Investor memiliki pengharapan

yang sama tentang EBIT perusahaan di masa mendatang. (b) Saham

dan obligasi diperjual belikan disuatu pasar modal yang sempurna. (c)

Hutang adalah tanpa risiko sehingga suku bunga pada hutang adalah

suku bunga bebas risiko. (d) Seluruh aliran kas adalah perpetuitas
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(sama jumlahnya setiap periode hingga waktu tak terhingga). Dengan

kata lain, pertumbuhan perusahaan adalah nol atau EBIT selalu sama

(Brigham dan Houston, 2001; Sudana, 2011).

2) Model Modigliani-Miller (MM) Dengan Pajak

Dengan adanya pajak, MM menyimpulkan penggunaan hutang

(leverage) akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga

hutang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak (Brigham

dan Houston, 2001).

3) Model Miller

Tahun 1976, Miller menyajikan suatu teori struktur modal

yang juga meliputi pajak penghasilan pribadi. Pajak pribadi ini adalah

pajak penghasilan dari saham, dan pajak penghasilan dari obligasi

(Brigham dan Houston, 2001).

4) The Trade Off Model

Trade-off theory dalam struktur modal adalah

menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai

akibat penggunaan hutang. Seperti yang diungkapkan oleh Myers

(2001). Perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat hutang

tertentu, dimana penghematan pajak (tax shields) dari tambahan

hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan (financial distress).

Biaya kesulitan keuangan (Financial distress) adalah biaya

kebangkrutan atau reorganisasi, dan biaya keagenan (agency costs)

yang meningkat akibat dari turunnya kredibilitas suatu perusahaan.
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Menurut Brigham dan Houston (2001) kebijakan struktur modal

melibatkan pertimbangan (trade-off) antara risiko dengan tingkat

pengembalian. Teori trade-off, menyatakan bahwa manajer keuangan

seharusnya meningkatkan hutang sampai pada satu titik dimana nilai

perlindungan pajak dan bunga tambahan hanya terimbangi oleh

tambahan biaya masalah keuangan yang mungkin timbul (R. B.

Myers) (Brealey dkk, 2008).

5) Pecking Order Theory

Teori yang dikemukakan oleh Donaldson (1961) membahas

urutan pembiayaan perusahaan. Sumber dana yang lebih aman

digunakan adalah sumber dana internal. Dengan menggunakan sumber

dana dari internal perusahaan akan mengurangi ketergantungan

perusahaan terhadap pihak luar, selain itu tingkat resiko penggunaan

sumber dana internal lebih kecil daripada resiko penggunaan sumber

dana eksternal. Jika perusahaan memerlukan sumber dana eksternal,

sebaiknya perusahaan menggunakan hutang sebelum menerbitkan

saham. (Sudana, 2011).

6) Agency Theory

Ada beberapa konflik yang mungkin terjadi bila terdapat

pemisahan antara kepemilikan dengan pengelola perusahaan. Teori

yang dikemukakan oleh Jansen dan Meckling (Sudana, 2011)

menyebutkan bahwa manajemen merupakan agen dari pemegang

saham, dimana pemegang saham adalah pemilik perusahaan.
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Pemegang saham mendelegasikan wewenang kepada manajemen

dengan harapan manajemen bertindak atas kepentingan pemegang

saham. Agar dapat berfungsi dengan baik, manajemen perlu diberikan

insentif dan pengawasan yang memadai. Pengawasan dapat dilakukan

dengan cara seperti pengikatan agen, pemeriksaan laporan keuangan,

dan pembatasan terhadap keputusan yang dapat diambil manajemen.

Biaya yang berhubungan dengan pengawasan disebut biaya agensi.

Biaya agensi dapat berkurang dengan adanya hutang. Karena bila

perusahaan menggunakan pendanaan dari hutang, kreditur juga

melakukan pengawasan terhadap perusahaan tersebut.

2.1.1.3 Pengukuran Struktur Modal

Struktur modal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan

long term debt to equity ratio (Arifin dan Prasetya, 2006:233; Sudana,

2011). Menurut Arifin dan Sumaryono (2007:66) long term debt to equity

ratio digunakan untuk mengukur bagian dari setiap rupiah modal sendiri

yang dijadikan jaminan untuk hutang jangka panjang. Tujuan long term

debt to equity adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah

modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang dengan cara

membandingkan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang

disediakan oleh perusahaan (Kasmir, 2008). Untuk menghitung long term

debt to equity ratio digunakan rumus sebagai berikut (Arifin dan

Sumaryono, 2007:66; Sudana, 2011):
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Long term debt to equity ratio = hutang jangka panjang
modal sendiri

2.1.2 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal

Faktor–faktor yang mempengaruhi struktur modal antara lain:

2.1.2.1 Tangibility

Menurut Soebari (2008), tangible dalam bahasa keuangan

adalah aset yang dapat diraba dan kasat mata, seperti bangunan gedung,

tanah, alat kantor. Sedangkan menurut Gibson (2011), tangibility adalah

fasilitas fisik yang digunakan dalam operasional bisnis. Aset tersebut

dapat berupa tanah, bangunan, mesin, dan aset yang sedang dibangun

dimana dapat ditinjau dan diakumulasikan. Kemudian penyusutan

terkait dengan bangunan dan mesin juga akan diperhitungkan.

Kreditur akan memberikan pinjaman bila ada jaminan. Semakin

banyak aset nyata yang dimiliki, semakin memudahkan perusahaan

dalam melakukan pinjaman. Perusahaan dapat menggunakan aset nyata

tersebut sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur.

Aset yang berbentuk (tangibility of assets) dapat diukur melalui

rumus perhitungan berikut (Eckbo, 2011):
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2.1.2.2 Profitability

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset maupun modal

saham selama periode tertentu (Husnan, 2001). Sedangkan menurut

Shapiro (1991), profitabilitas menggambarkan kemampuan badan usaha

untuk menghasilkan keuntungan dan penjualan dengan menggunakan

seluruh modal yang dimiliki. Profitabilitas suatu perusahaan sangat

mempengaruhi para investor untuk investasi yang mereka lakukan.

Semakin tinggi tingkat profitabilitasnya, maka menarik kebijakan para

investor untuk berinvestasi. Menurut Brigham dan Houston (2001),

profitabilitas adalah hasil bersih dari sejumlah besar kebijakan dan

keputusan yang dilakukan perusahaan.

Dalam konsep pecking order theory menyatakan bahwa,

perusahaan lebih menyukai pendanaan internal. Perusahaan dengan

profitabilitas tinggi tentu memiliki dana internal yang lebih banyak

daripada perusahaan dengan profitabilitas rendah. Oleh karena itu

profitabilitas akan berhubungan negatif dengan struktur modal

perusahaan. Brigham dan Houston (2001) mengatakan bahwa

perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi

menggunakan hutang yang relatif kecil. Tingkat pengembalian yang

tinggi memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan

pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal.
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Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh

Krishnan dan Moyer (1996) serta Bhaduri (2002) menunjukkan bahwa

profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Semakin

tinggi keuntungan yang diperoleh berarti semakin rendah kebutuhan

dana asing (hutang) sehingga semakin rendah pula rasio struktur

modalnya. Profitabilitas dalam sebuah perusahaan dapat dihitung

dengan rumus sebagai berikut (Sudana, 2011):

2.1.2.3 Liquidity

Kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan jangka

pendeknya dapat dilihat dari likuiditasnya. Umumnya kewajiban jangka

pendek (kewajiban lancar) dibayar dengan aktiva lancar. Semakin besar

tingkat aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan semakin besar pula

likuiditas perusahaan tersebut. Tingkat likuiditas yang tinggi menandakan

perusahaan tersebut aman, namun tingkat likuiditas yang berlebihan dapat

mengakibatkan berkurangnya pengembalian perusahaan.

Hal ini sejalan dengan Jusuf (2007:50) yang mengatakan bahwa

likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban jangka pendeknya (termasuk bagian dari kewajiban

jangka panjang yang telah berubah menjadi kewajiban jangka pendek.

Rasio likuiditas berfungsi untuk mengukur likuiditas sebuah perusahaan

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI.... ANNISA KUSUMA DEWI



19

atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka

pendeknya.

Rasio likuditas pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan

rumus current ratio sebagai berikut (Sudana, 2011):

2.1.2.4 Firm Size

Ukuran perusahaan adalah tolak ukur besar–kecilnya perusahaan

dengan melihat besarnya nilai ekuiti, nilai penjualan atau nilai total aset

yang dimiliki perusahaan (Riyanto, 1997). Sedangkan menurut

Jogiyanto (2000) ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya

suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aktiva.

Ukuran perusahaan sering dijadikan indikator bagi kemungkinan

terjadinya kebangkrutan bagi suatu perusahaan, dimana perusahaan

dengan ukuran lebih besar dipandang lebih mampu menghadapi krisis

dalam menjalankan usahanya. Hal ini akan mempermudah perusahaan

dengan ukuran lebih besar untuk memperoleh pinjaman atau dana

eksternal, serta menunjukkan adanya hubungan positif antara ukuran

perusahaan dengan struktur modal.

Menurut Riyanto (2001), perusahaan dengan ukuran yang lebih

besar memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapat sumber

pendanaan dari berbagai sumber sehingga untuk memperoleh pinjaman

dari kreditur akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar
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memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau

bertahan dalam industri.

Menurut Abdul Halim (2007), semakin besar ukuran suatu

perusahaan, maka kecenderungan menggunakan modal asing juga

semakin besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan membutuhkan

dana yang besar pula untuk menunjang operasionalnya, dan salah satu

alternatif pemenuhannya adalah dengan modal asing apabila modal

sendiri tidak mencukupi.

Menurut (Ferry dan Jones, 1979 dalam Panjaitan: 2004), ukuran

perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva,

penjualan, log size, nilai pasar saham, kapitalisasi pasar, dan lain-lain

yang semuanya berkorelasi tinggi. Semakin besar total aktiva,

penjualan, log size, nilai pasar saham, dan kapitalisasi pasar maka

semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Pada dasarnya ukuran

perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar

(large firm), perusahaan menengah (medium-size), dan perusahaan kecil

(small firm).

Sedangkan menurut Yusuf dan Soraya (2004) Vol. 7, No.1,

ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki

perusahaan, ditunjukan oleh natural logaritma dari total aktiva. Ukuran

perusahaan dalam hal ini adalah total asset pada perusahaan. Ukuran
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perusahaan dapat dihitung dengan logaritma natural (ln) dikali total

asset.

Firm Size = Ln (Total Assets)

2.2 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu meneliti determinan struktur modal

namun terdapat beberapa hasil yang berbeda. Penelitian Anggunmulia

(2013) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal

Dalam Sektor Industri Barang Konsumsi” menggunakan sampel 28

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui model regresi

data panel. Jenis penelitian ini adalah untuk menguji dampak dari struktur

aktiva, ukuran perusahaan, dan profitabilitas pada struktur modal dalam

sektor industri barang konsumsi. Hasil penelitian menunjukan struktur

aktiva berpengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal pada

perusahaan industri barang konsumsi, Ukuran perusahaan berpengaruh

positif tidak signifikan terhadap struktur modal. Profitabilitas berpengaruh

negatif signifikan terhadap struktur modal.

Liem, dkk (2013) melakukan penelitian yang berjudul ”Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Industri Consumer

Goods Yang Terdaftar di BEI Periode 2007-2011” bertujuan untuk

mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi struktur modal
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pada bagian usaha industri barang konsumsi di 29 perusahaan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. Uji regresi linier

berganda yang dilakukan pada penelitian ini menghasilkan temuan yang

menunjukkan bahwa profitabilitas dan non-debt tax shield berpengaruh

negatif signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan ukuran perusahaan

berpengaruh negatif tidak signifikan dan growth berpengaruh positif tidak

signifikan terhadap struktur modal.

Penelitian oleh Wardani (2010) berjudul “Pengaruh struktur aktiva,

ukuran perusahaan, profitabilitas, dan operating leverage terhadap struktur

modal pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia”. Dengan menggunakan metode regresi linier berganda,

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak struktur aset, ukuran,

profitabilitas, dan operating leverage untuk struktur modal di 18

perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2005-

2009. Sementara uji t dan F digunakan untuk menguji hipotesis tentang

pengaruh variabel bebas dan terikat dengan tingkat berpengaruh signifikan

hingga 5%. Hasil uji secara simultan bahwa struktur aset, ukuran,

profitabilitas, dan operating leverage memiliki beberapa efek terhadap

struktur modal. Di sisi lain, hasil ini secara parsial menunjukkan hanya

profitabilitas yang berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.

Penelitian oleh Lim, Zhao, Chao (2012) yang berjudul Capital

Structure of Real Estate Firms in Chinese Stock Market. Penelitian ini

meneliti faktor-faktor penentu dalam membangun struktur modal pada
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perusahaan real estate di China. Uji yang dilakukan dengan menggunakan

regresi data. Data yang digunakan dalam emiten keuangan selama kuartal

pertama tahun 2008 hingga kuartal ketiga tahun 2011. Hasil dari penelitian

ini mengidentifikasi bahwa teori pecking order di China berbeda dengan

negara-negara barat. Hasil menunjukkan bahwa profitabilitas, non debt tax

shiled dan likuiditas berpengaruh secara signifikan dalam sektor keuangan,

sementara yang lain seperti ukuran, pertumbuhan, tangibility dan saham

yang tidak beredar harus dinilai oleh ukuran perusahaan. Selain itu, ukuran

perusahaan dan saham yang tidak beredar bernilai hampir positif terkait

dengan leverage ratio perusahaan. Hal ini juga menemukan bahwa

karakteristik kelembagaan China mempengaruhi keputusan pilihan modal

dan sebagian besar kepemilikan negara tidak mempengaruhi struktur

modal pilihan.

Penelitian Qayyum (2013) yang berjudul “Determinants of capital

structure: An empirical study of Cement industry of Pakistan” meneliti 20

perusahaan industri semen di Pakistan. Studi ini menemukan bahwa

profotability dan growth berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur

modal. Tangibility berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal.

Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan

terhadap struktur modal perusahaan.

Penelitian oleh Masnoon (2014) yang berjudul “Capital Structure

Determinants Of KSE Listed Automobile Companies” bertujuan untuk

mengeksplorasi berbagai faktor yang menentukan pilihan sumber
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pembiayaan bagi perusahaan publik terbatas di sektor mobil Pakistan. Hasil

dari penelitian ini adalah struktur modal memiliki hubungan negatif dengan

profitabilitas, likuiditas, ukuran dan tangibility, sementara itu berkorelasi

positif dengan earning variability. Asosiasi dengan profitabilitas dan

likuiditas ditemukan secara statistik signifikan sedangkan dengan ukuran,

tangibility dan earning variability yang secara statistik tidak signifikan.

2.3 Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Tangibility Terhadap Struktur Modal

Titman dan Wessels (1988) dalam Liem , dkk (2013) menyatakan

bahwa semakin besar tangibility suatu perusahaan, maka semakin besar

pula aset yang dapat digunakan sebagai jaminan guna mendapatkan

sumber dana eksternal berupa hutang. Perusahaan yang memiliki aset

nyata yang besar, diharapkan resiko kegagalannya menjadi lebih rendah

dan hal ini memungkinkannya untuk menggunakan lebih banyak utang.

Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut :

H1 : Tangibility berpengaruh positif terhadap struktur modal perusahaan.

2. Pengaruh Profitability Terhadap Struktur Modal

Berdasarkan Pecking Order Theory, perusahaan dengan

profitability tinggi lebih memilih untuk menggunakan laba ditahan sebagai

sumber pendanaan daripada menggunakan hutang. Hal tersebut
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dikarenakan biaya bila menggunakan sumber dana internal lebih murah

bila dibandingkan dengan sumber dana eksternal.

Brigham dan Houston (2001) mengatakan bahwa perusahaan

dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan

hutang yang relatif kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi

memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan

dengan dana yang dihasilkan secara internal. Dengan demikian, dapat

dirumuskan hipotesa sebagai berikut :

H2 : Profitability berpengaruh negatif terhadap struktur modal perusahaan.

3. Pengaruh Liquidity Terhadap Struktur Modal

Sarlija & Harc (2012) dalam Masnoon (2014) menyebutkan bahwa

semakin besar tingkat likuiditas perusahaan, semakin berkurang resiko

kebangkrutannya. Para kreditur memiliki ketertarikan pada perusahaan

yang likuid karena kemungkinan kegagalan pembayaran hutang akan

rendah.

Selain itu tingginya likuiditas suatu perusahaan akan menarik para

investor. Perusahaan yang likuid dinilai memiliki prospek bisnis yang

cerah. Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut :

H3 : Liquidity berpengaruh positif terhadap struktur modal perusahaan.
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4. Pengaruh Firm Size Terhadap Struktur Modal

Perusahaan kecil cenderung menggunakan modal sendiri atau

menggunakan hutang jangka pendek, karena biaya yang dikeluarkan akan

lebih rendah daripada bila menggunakan hutang jangka panjang.

Sedangkan perusahaan besar cenderung menggunakan sumber pendanaan

yang lebih kuat.

Menurut Agnes Sawir (2004:101-102) ukuran perusahaan

dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap

studi untuk beberapa alasan. Alasan pertama, yaitu, ukuran perusahaan

dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari

pasar modal. Perusahaan kecil umumnya kekurangan akses ke pasar modal

yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham. Meskipun mereka

memiliki akses, biaya peluncuran dari penjualan sejumlah kecil sekuritas

dapat menjadi penghambat. Jika penerbitan sekuritas dapat dilakukan,

sekuritas perusahaan kecil mungkin kurang dapat dipasarkan sehingga

membutuhkan penentuan harga sedemikian rupa agar investor

mendapatkan hasil yang memberikan return lebih tinggi secara signifikan.

Alasan kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar

dalam kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih

pendanaan dari berbagai bentuk hutang, termasuk penawaran spesial yang

lebih menguntungkan dibandingkan yang ditawarkan perusahaan kecil.

Semakin besar jumlah uang yang digunakan, semakin besar kemungkinan

kemungkinan pembuatan kontrak yang dirancang sesuai dengan preferensi
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kedua pihak sebagai ganti dari penggunaan kontrak standar hutang.

Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut:

H4 : Firm Size berpengaruh positif terhadap struktur modal perusahaan.

2.4 Model Analisis

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

data regresi linier berganda. Berikut adalah persamaan dari model analisis

penelitian :

Struktur Modal it = α + β1 Tangibility it + β2 Profitability it + β3 Liquidity it +

β4 Frm Size it + e

2.5 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
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