
I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Modal merupakan salah satu sumber dana strategis dalam suatu 

perusahaan. Komponen modal mempengaruhi banyak hal, diantaranya: kegiatan 

operasional harian perusahaan, tingkat keuntungan yang dapat diperoleh 

perusahaan serta kelangsungan jalannya perusahaan dalam jangka panjang.  

Kegagalan perusahaan di Indonesia pada krisis ekonomi diantaranya disebabkan 

oleh kesalahan dalam pemilihan dan pengelolaan sumber modal eksternal. Hal 

diatas secara tidak langsung memperlihatkan dampak negatif dari pemilihan 

sumber modal yang tidak baik pada suatu perusahaan. Sumber modal  

perusahaan  berkaitan erat dengan struktur modal perusahaan.  

Setiap perusahaan selalu berusaha mencapai struktur modal optimal 

dalam operasional. Beberapa cara dilakukan, diantaranya dengan menggali 

sumber modal yang murah atau sumber yang menimbulkan biaya modal rendah 

sehingga layak digunakan untuk keperluan pembiayaan perusahaan. Disamping 

itu perusahaan juga mempertimbangkan resiko yang ditimbulkan dalam 

pemilihan sumber modal tersebut. Pertimbangan tersebut berhubungan dengan 

kemampuan perusahaan dalam  memenuhi kewajiban yang timbul. Pemilihan 

dan penggunaan modal yang tepat dalam perusahaan akan dapat menutupi 

biayanya serta dapat memberikan tambahan nilai dan mempengaruhi harga 

saham perusahaan. 

Menurut Goldberg dan Davis dalam Pambudy et al. (1999) agribisnis 

secara operasional didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan produksi dan 

distribusi sarana produksi usahatani, kegiatan produksi usahatani, (pertanian 

primer), kegiatan penyimpanan, pengolahan dan distribusi komoditas pertanian 
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serta kegiatan produksi olahan dari komoditas pertanian. Oleh karena itu ruang 

lingkup perusahaan agribisnis tidak hanya perusahaan yang bergerak sektor 

pertanian saja (pertanian, perkebunan, pertenakan, perikanan), tetapi juga 

meliputi sektor Industri Dasar dan Kimia (pakan ternak, kayu dan pengolahannya, 

pulp dan kertas) serta sektor Industri Barang Konsumsi (makanan dan minuman, 

serta rokok). 

Perusahaan agribisnis telah mampu berperan aktif di Bursa Efek Jakarta. 

Saptono (2000) menyatakan bahwa  beberapa saham perusahaan yang memiliki 

kapitalisasi pasar terbesar serta likuiditas tinggi di Bursa Efek Jakarta merupakan 

perusahaan yang bergerak di sektor agribisnis. Pada Tabel 1 terlihat kapitalisasi 

pasar beberapa saham perusahaan agribisnis terhadap kelompok perusahaan 

indeks saham LQ-45 di Bursa Efek Jakarta. 

Tabel 1. Profil Saham Perusahaan Agribisnis Kelompok LQ-45 Pada Periode 
Tahun 1998 Sampai 2003 di Bursa Efek Jakarta 

 

Uraian 

Tahun (per bulan Desember) 

1998 1999 2000 
1)

 2001 2002 2003 

Unit (%) Unit (%) Unit (%) Unit (%) Unit (%) Unit (%) 

Jumlah  
Perusahaan 

Agribisnis 
Lainnya 

Total LQ-45 

 
 

12 (27) 
33 (73) 

45 (100) 

 
 

9 (20) 
36 (80) 

45 (100) 

 
 

11 (24) 
34 (26) 

45 (100) 

 
 

9 (20) 
36 (80) 

45 (100) 

 
 

7 (16) 
38 (84) 

45 (100) 

 
 

7 (16) 
38 (84) 

45 (100) 

Kapitalisasi 
Pasar Kel.   
LQ-45*: 

Agribisnis 
  Lainnya 
Total LQ-45 

 
 
 

57 (38) 
94 (62) 

151 (100) 

 
 
 

95 (25) 
292 (75) 
387 (100) 

 
 
 

64 (28) 
161 (72) 
225 (100) 

 
 
 

45 (30) 
149 (70) 
194 (100) 

 
 
 

44 (20) 
179 (80) 
223 (100) 

 
 
 

63 (16) 
223 (84) 
386 (100) 

 

Total BEJ 
Total LQ-45 
Total BEJ 

 
151 (86) 
176 (100) 

 
387 (86) 
452 (100) 

 
225 (82) 
273 (100) 

 
194 (81) 
239 (100) 

 
223 (83) 
268 (100) 

 
386 (84) 
460 (100) 

Sumber : Bursa Efek Jakarta (diolah penulis) 

Keterangan : ) Dalam Triliun Rupiah, 
1)  

 Bulan November 

 

Pada tahun 1998 terdapat sebanyak 12 perusahaan agribisnis dan 

memberikan kontribusi kapitalisasi pasar terbesar sebesar 38% selama periode 
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tahun 1998-2003 terhadap kelompok perusahaan indeks LQ-45. Sedangkan 

kapitalisasi pasar perusahaan kelompok LQ-45 pada tahun 1998 tersebut 

sebesar 151 triliun rupiah. Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa perusahaan yang 

termasuk kelompok LQ-45 memiliki kontribusi kapitalisasi pasar lebih dari 80% 

terhadap total kapitalisasi pasar di Bursa Efek Jakarta 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizaldi (2000) menyatakan bahwa pada 

kelompok saham perusahaan agribisnis di Bursa Efek Jakarta peran faktor 

fundamental lebih berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Faktor 

fundamental yang dianalisa yaitu: keuntungan per saham (Earning per Share 

atau EPS), rasio hutang terhadap modal (Debt of Equity Ratio atau DER) dan 

tingkat keuntungan bersih perusahaan (Net Profit Margin atau NPM). 

Berdasarkan uraian dan peranan perusahaan agribisnis di atas serta 

menindaklanjuti hasil penelitian Rizaldi (2000) maka penelitian ini dilakukan 

dengan judul ”Analisis struktur modal dan faktor fundamental pada perusahaan 

agribisnis kelompok LQ-45 di Bursa Efek Jakarta”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Perkembangan  perusahaan agribisnis, terutama yang terdaftar di Bursa 

efek Jakarta dapat juga dilihat dari struktur modalnya. Untuk mempermudah dan 

membantu merumuskan masalah penelitian pada perusahaan agribisnis di Bursa 

Efek Jakarta maka beberapa pertanyaan pokok berikut ini perlu dijawab:   

1. Bagaimana struktur modal pada masing-masing perusahaan agribisnis 

kelompok indeks saham LQ-45 di BEJ? 

2. Bagaimana pengaruh struktur modal terhadap  tingkat pengembalian modal 

dan laba pada masing-masing perusahaan agribisnis yang termasuk dalam 

kelompok indeks saham LQ-45 di Bursa Efek Jakarta? 
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3. Bagaimana pengaruh struktur modal optimal dan faktor fundamental 

terhadap harga saham perusahaan agribisnis kelompok LQ-45 di Bursa 

Efek Jakarta.  

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Menganalisa struktur modal perusahaan agribisnis yang termasuk dalam 

kelompok indeks saham LQ-45 di Bursa Efek Jakarta 

2. Menganalisa hubungan struktur modal dengan tingkat pengembalian modal 

dan laba masing-masing perusahaan agribisnis yang termasuk dalam 

kelompok indeks saham LQ-45 di Bursa Efek Jakarta.  

3. Menganalisa pengaruh struktur modal dan faktor fundamental terhadap 

harga saham pada perusahaan agribisnis kelompok LQ-45 di Bursa Efek 

Jakarta. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1.  Memberikan wawasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan  mengenai 

pengaruh struktur modal terhadap tingkat pengembalian modal dan laba 

pada perusahaan agribisnis kelompok indeks saham LQ-45 di Bursa Efek 

Jakarta. 

2. Memberikan informasi yang bermanfaat kepada investor dalam rangka       

investasi modal di Bursa Efek Jakarta 

3. Bahan pustaka dan pembanding tentang pengaruh struktur modal pada 

perusahaan agribisnis bagi penelitian selanjutnya.  
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1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini di batasi beberapa hal yaitu: 1) analisis dilakukan terhadap 

struktur modal yang terdiri dari hutang, ekuitas dan WACC sedangkan rasio 

faktor fundamental yaitu: NPM,DER dan EPS. 2) Perusahaan agribisnis 

kelompok indeks saham LQ-45 di Bursa Efek Jakarta pada periode tahun 1998-

2003. Pengertian agribisnis dibatasi pada pertanian dan industri pertanian; 

dikelompokkan berdasarkan sektor Pertanian (perkebunan, pertenakan, 

kehutanan), sektor Industri Dasar dan Kimia (pakan ternak, kayu dan 

pengolahannya, pulp dan kertas) serta sektor Industri Barang Konsumsi 

(makanan dan minuman, serta rokok). Perusahaan agribisnis merupakan 

perusahaan yang kegiatannya meliputi ruang lingkup diatas. Data historis 

perusahaan agribisnis dibatasi antara tahun 1998-2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




