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Struktur Modal (Capital Structure) 

 
Pada pembahasan sebelumnya, perhitungan biaya rata-rata tertimbang modal (WACC) 

didasarkan pada bobot masing-masing komponen dari bauran berbagai sekuritas yang digunakan 
perusahaan untuk membiayai asetnya. Tetapi, jika bobot tiap komponen struktur modal tersebut 
berubah, maka biaya modal dan proyek yang disetujui juga akan berubah. Apalagi jika terjadi 
perubahan bauran struktur modal, maka akan berdampak pada risiko yang terkandung dalam saham 
biasa perusahaan. Oleh karenanya, keputusan tentang struktur modal merupakan hal yang penting. 

Secara konseptual terdapat istilah struktur modal yang ditargetkan (target capital structure) 
yaitu bauran atau perpaduan dari hutang, saham preferen dan saham biasa yang dikehendaki 
perusahaan dalam struktur modalnya. Meskipun struktur modal yang ditargetkan akan berubah-ubah 
sesuai dengan perubahan kondisi, umumnya perusahaan telah menghitung dan mempunyai pedoman 
untuk mencapai struktur modal tertentu. Dengan adanya struktur modal yang ditargetkan, setiap 
pembiayaan akan berpatokan pada bauran modal tersebut. Jika penggunaan hutang berada di bawah 
target tersebut, maka perusahaan harus mencari pinjaman. Demikian, jika rasio hutang telah di atas 
target, ada kemungkinan perusahaan harus menjual saham baru. 

Kebijakan mengenai struktur modal melibatkan trade off antara risiko dan tingkat pengembalian 
(return). Penambahan hutang akan memperbesar risiko perusahaan, tapi akan memperbesar tingkat 
pengembalian yang diharapkan (expected return). Risiko yang makin tinggi akibat besarnya hutang 
cenderung akan menurunkan harga saham, tapi meningkatnya expected return diharapkan akan 
meningkatkan harga saham pula. Dari sini muncul konsep struktur modal optimal, yaitu struktur modal 
yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan harga 
saham. 

Risiko yang dihadapi oleh perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan tentang 
struktur modal. Risiko dapat dikategorikan dalam (1) risiko bisnis (business risk) yaitu tingkat risiko 
terkait dengan tidak digunakannya hutang jangka panjang untuk membiayai asset perusahaan. Jika 
risiko bisnis makin besar, artinya rasio hutang makin kecil. (2) Risiko keuangan (financial risk) yaitu 
risiko yang dihadapi para pemegang saham biasa sebagai akibat penggunaan hutang jangka panjang. 

 Secara konseptual, operasionalisasi suatu perusahaan mengandung risiko bisnis. Jika 
perusahaan menggunakan hutang, maka risiko ini akan dibebankan utamanya pada pemegang saham 
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biasa. Risiko bisnis adalah ketidakpastian yang berkaitan dengan proyeksi tingkat pengembalian atas 
aktiva (ROA) atau atas ekuitas (ROE) dengan asumsi perusahaan tidak menggunakan hutang. 
Fluktuasi ROE ini disebabkan oleh banyak faktor seperti perekonomian nasional, keberhasilan produk 
baru yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pesaingnya, kebakaran, pemogokan, dan lain-lain. Unsur 
ketidakpastian perolehan ROE inilah yang disebut sebagai risiko bisnis. 

Sementara itu risiko keuangan lebih diartikan sebagai tambahan risiko yang ditanggung oleh 
pemegang saham sebagai akibat penggunaan leverage keuangan. Artinya jika makin besar 
penggunaan sekuritas yang berbiaya tetap dengan prosentase bunga tertentu (hutang dan saham 
preferen), maka pemegang saham biasa akan menanggung seluruh risiko bisnis, sehingga risiko 
terhadap turunnya nilai saham ditanggung oleh pemegang saham akan berlipat dua jika dibandingkan 
kondisi awal.  

Berikutnya akan dibahas bagaimana leverage keuangan (financial leverage) akan mempengaruhi 
laba per lembar saham (EPS). Analisis terhadap struktur modal pada dasarnya bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh penggunaan hutang (leverage keuangan) terhadap harga saham perusahan, 
karena perusahaan akan memutuskan apakah perusahaan perlu memasukkan komponen hutang 
dalam struktur modal (yang berarti menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan) atau tidak 
(unleverage). Kemudian, jika memanfaatkan leverage keuangan, pada jumlah berapakah penggunaan 
hutang? Dari berbagai keputusan tersebut, prinsip dasarnya adalah perusahaan harus memilih struktur 
modal yang dapat memaksimumkan harga saham perusahaan. 

Umumnya makin besar penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan akan meningkatkan 
risiko perusahaan, sehingga makin tinggi pula suku bunga yang akan dibebankan pemberi pinjaman. Di 
bawah ini adalah gambaran bagaimana biaya hutang PT Z akan berubah jika manajemen 
menggunakan persentase hutang yang berbeda dalam struktur modalnya. 

 
 
Jumlah pinjaman Rasio hutang/aktiva Biaya modal hutang

$20,000 10% 8%
40,000 20 8,3
60,000 30 9
80,000 40 10

100,000 50 12
120,000 60 15  

 
Jika 10% dari total aktiva dibiayai oleh butang dengan jumlah pinjaman $20.000 maka tingkat 

suku bunga yang juga menunjukkan biaya modal hutang adalah 8%. Sementara jika lebih banyak aktiva 
yang dibiayai dengan hutang, maka biaya modal hutang akan makin naik. 
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Berikut ini adalah perhitungan EPS dengan jumlah leverage keuangan yang berbeda-beda. 
 
I. Perhitungan EBIT
Sales $100,000 $200,000 $300,000
Dikurangi biaya tetap 40,000 40,000 40,000
Dikurangi biaya variabel (60% dari sales) 60,000 120,000 180,000

Laba sebelum bunga & pajak (EBIT) 0 $40,000 $80,000

II. Situasi jika Hutang/Aktiva = 0%
EBIT 0 $40,000 $80,000
Dikurangi bunga 0 0 0

Laba sebelum pajak (EBT) 0 $40,000 $80,000
Dikurangi pajak (40%) 0 -16,000 -32,000

Laba setelah pajak( EAT) 0 $24,000 $48,000
Laba per saham (EPS) atas 10.000 lembar 0 $2,4

III. Situasi jika Hutang/Aktiva = 50%
EBIT 0 $40,000 $80,000
Dikurangi bunga (0,12 x $100.000) 12000 12000 12000

Laba sebelum pajak (EBT) $28,000 $68,000
Dikurangi pajak (40%) 4,800 -11,200 -27,200

Laba setelah pajak( EAT) $16,800 $40,800
Laba per saham (EPS) atas 5.000 lembar ($1,44) $3,36 $8,16

$4,8

($12,000)

($7,200)

 
 
Pada bagian II, perhitungan EAT dilakukan pada asumsi perusahaan sama sekali tidak 

menggunakan hutang (unleverage). Laba bersih setelah pajak pada setiap kondisi sales dibagi dengan 
total jumlah saham yang beredar yaitu 10.000 lembar guna menghitung EPS. Pada tingkat penjualan 
$100.000 EPS per lembar adalah $0, tetapi EPS akan naik menjadi $4,8 pada tingkat penjualan 
$300.000. 

Bagian III memperlihatkan perhitungan EAT pada asumsi 50% sumber modal berasal dari hutang 
jangka panjang (leverage keuangan). Dapat diketahui bahwa dengan rasio hutang terhadap aktiva 50%, 
maka EPS per lembar saham adalah ($1,44) jika penjualan mencapai $100.000, tetapi naik $3,36 jika 
penjualan mencapai $200.000. Dengan penggunaan hutang yang lebih tinggi, maka EPS akan naik 
karena makin sedikitnya jumlah saham yang beredar. Artinya, penggunaan leverage mempunyai efek 
yang baik dan buruk karena leverage yang lebih tinggi akan memperbesar laba per saham, tetapi di sisi 
lain akan meningkatkan risiko perusahaan. 

Selanjutnya, penggunaan financial leverage atau leverage keuangan berdampak pada laba bagi 
pemegang saham dalam dua hal, yaitu 1) meningkatkan risiko perolehan EPS karena adanya 
kewajiban keuangan yang bersifat tetap (pembayaran bunga), dan 2) perubahan level EPS pada tingkat 
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EBIT tertentu karena penggunaan struktur modal tertentu. Dampak yang pertama telah dibahas dalam 
pengukuran Degree of Financial Leverage (DFL) pada mata kuliah Manajemen Keuangan Bisnis I, 
sementara dalam hal ini ditekankan pembahasannya pada dampak yang kedua yang dianalisa dengan 
menggunakan analisa EBIT-EPS. 

Analisa EBIT-EPS adalah instrumen praktis yang memudahkan manajer keuangan untuk 
mengevaluasi beberapa rencana pendanaan dengan cara mengkaji dampak rencana pendanaan 
tersebut pada EPS pada berbagai tingkat EBIT. Dalam hal ini, tujuan utama analisa adalah untuk 
menentukan titik break even EBIT (atau disebut juga indefference atau indiferen) diantara berbagai 
rencana alternatif pendanaan. Titik indiferen antara dua metode pendanaan dapat ditentukan dengan 
persamaan berikut ini. 

( )( ) ( )( )
SS

PDtIEBITPDtIEBIT

21

11 −−−
=

−−−  

 
 
 

Dimana: 
t = tingkat pajak 
PD = Deviden saham preferen 
S1 dan S2 = jumlah lembar saham untuk rencana 1 dan rencana 2  

 
Contoh: 
Asset PT Aristoteles saat ini dibiayai seluruhnya oleh saham biasa senilai $5.000.000. Perusahaan 
ingin membeli peralatan baru senilai $2.000.000 dengan alternatif cara: 1) menjual 40.000 lembar 
saham biasa pada harga $50 per lembar, 2) menjual obligasi berbunga 10%, atau 3) menerbitkan 
saham preferen 8%. EBIT saat ini adalah $8.000.000, tingkat pajak pendapatan 50% dan jumlah lembar 
saham yang beredar saat ini sebanyak 100.000 lembar. Untuk menghitung titik indiferen, lebih dahulu 
perlu dihitung EPS pada tingkat EBIT $1.000.000. 

Seluruhnya saham biasa Seluruhnya hutang Seluruhnya s.preferen
EBIT $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000
Interest 200,000
EBT $1,000,000 $800,000 $1,000,000
Pajak 500,000 400,000 500,000
EAT $500,000 $400,000 $500,000
Deviden S.Pref 160,000
EAC $500,000 $400,000 $340,000
Jumlah saham 140,000 100,000 100,000
EPS $3,57 4 $3,4  

 
Grafik EPS-EBIT dibuat dengan cara menghubungkan antara EPS pada tingkat EBIT $1.000.000 

dengan EBIT untuk masing-masing alternatif pendanaan pada sumbu horisontal. Untuk rencana 
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penggunaan saham biasa, garis melewati titik nol karena tidak terdapat biaya tetap (biaya tetap = nol), 
sementara untuk penggunaan obligasi, paling tidak harus tersedia EBIT sejumlah $200.000 untuk dapat 
menutup biaya bunga. Untuk rencana menggunakan saham preferen, minimal harus tersedia EBIT 
sejumlah $320.000 [$160.000/(1-0,5)] untuk menutup deviden saham preferen yang sebesar $160.000 
pada tingkat pajak 50%, jadi garis saham preferen melewati titik $320.000 pada sumbu horisontal. 
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Dalam contoh ini, titik indiferen antara saham biasa dan hutang adalah: 
( )( ) ( )( )

000.100
05,01000.200

000.140
05,010 −−−
=

−−− EBITEBIT  

0,5(EBIT)(100.000)  = 0,5 (EBIT)(140.000) – 0,5(200.000)(140.000) 
20.000EBIT = 14.000.000 

EBIT = 700.000 
Dengan cara yang sama, titik indiferen antara saham biasa dan saham preferen diperoleh 

sejumlah $ 1.120.000. Dari gambaran tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada berapapun 
tingkat EBIT, penggunaan hutang lebih baik dari pada saham preferen karena tingkat EPS yang 
dihasilkannya lebih tinggi. Kesimpulan kedua adalah bahwa pada tingkat EBIT di atas $700.000, 
penggunaan hutang lebih baik dibandingkan menggunakan saham biasa. Jika EBIT kurang dari 
$700.000 lebih baik menggunakan saham biasa. Ketiga, pada tingkat EBIT di atas $1.120.000 lebih 
baik perusahaan menggunakan saham preferen dibandingkan saham biasa, dan sebaliknya jika EBIT 
kurang dari $1.120.000. 
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Latihan Soal 
Lawrence Inc. mempertimbangkan tiga rencana pendanaan seperti yang digambarkan di bawah. 
(Tingkat pajak penghasilan adalah 50%). 

 

Rencana A Rencana B Rencana C
Saham biasa: $200.000 Obligasi 8%: $100.000 Saham Preferen 8%: $100.000

Saham biasa: $100.000 Saham biasa: $100.000  
Dalam setiap rencana tersebut di atas, saham biasa akan dijual pada harga $20 per lembar. Jika tingkat 
EBIT yang diharapkan adalah $80.000, tentukan: 
a. EPS untuk tiap-tiap rencana 
b. BEP finansial atau titik indiferen untuk tiap-tiap rencana 
c. Gambarkan grafik EBIT-EPS 
d. Jika dapat ditetapkan EBIT yang dapat dicapai adalah $25.000, rencana apakah yang lebih baik? 

Bagaimana jika perusahaan dapat mencaapai EBIT $35.000, rencana mana yang baik untuk 
dilaksanakan? 
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