
 

  
 
 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Krisis ekonomi di tahun 1997 memberikan dampak terhadap kinerja 

industri peternakan di Indonesia karena ketersediaan protein hewani disumbang 

sektor ini. Di awal krisis ekonomi, output di sektor ini turun hingga 15% per tahun 

dan konsumsi daging per kapita masih tetap terendah diantara negara-negara di 

Asia, hanya 5 kg konsumsi /tahun (Fas Online, 2005).  

Ketergantungan sektor peternakan terhadap pakan ternak impor telah 

menjadi salah satu pemicu kontraksi lambatnya pertumbuhan pada periode krisis 

ekonomi di atas. Harga pakan ternak melonjak berkali lipat karena kurs mata uang 

rupiah yang anjlok terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Hal ini menjadikan 

harga makanan ternak dengan komponen impor cukup besar itu pun meningkat. 

Awal 2006 sampai akhir 2007, harga bahan baku pakan terutama jagung 

dan bungkil kedelai, yang merupakan 70% komponen pakan ternak, menunjukkan 

peningkatan harga yang sangat tinggi yaitu sekitar 86%. Hal ini terutama 

disebabkan karena permintaan secara global untuk kedua komoditi tersebut, 

sedangkan pasokan menurun akibat cuaca yang tidak mendukung dan selalu 

berubah-ubah. Sementara itu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 

mendorong semakin banyaknya komoditi jagung dipergunakan sebagai sumber 

bahan bakar alternatif dalam bentuk bio-fuel. Keadaan ini semakin diperberat 

dengan peningkatan biaya pengapalan akibat peningkatan harga BBM tersebut. 

Biaya pengapalan meningkat dari USD 60 per ton menjadi USD 145 per ton. 

Meskipun harga pakan ternak terus mengalami peningkatan, tetapi menurut data 
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dari GPMT, konsumsi pakan ternak nasional akan terus bertumbuh dengan tingkat 

konsumsi pada tahun 2012 diproyeksikan sebesar 10,66 juta ton (Gambar 1). 
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Sumber: Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (2007) 

Gambar 1. Konsumsi Pakan Nasional (juta ton per tahun) 
 

Revolusi peternakan lebih ditekankan pada sisi permintaan. Peningkatan 

permintaan daging dan peningkatan jumlah penduduk ditambah dengan 

peningkatan pendapatan per kapita menyebabkan sektor peternakan memberikan 

peran yang penting di Indonesia. Kasus seperti merebaknya virus flu burung 

(H5N1) dimana ternak unggas sebagai penyebar dan perantara virus ini, mau tidak 

mau akan memberikan dampak terhadap permintaan produk peternakan melalui 

respon konsumen. 

Di masa periode 1999-2002, data dari Dirjen Peternakan menunjukkan 

bahwa produksi daging ayam ras dan telur dari perusahaan peternak meningkat 

dramatis jika dibandingkan dengan produksi ayam kampung, sehingga impor stok 

indukan ayam meningkat pula di masa itu. Hal ini ditengarai sebagai penyebab 

awal atau vektor penyakit penyebar virus flu burung (AI) ke Indonesia. 

Selanjutnya, perkembangan produksi daging, telur dan susu, terutama produk 
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ayam dan olahannya selama periode 2004-2006 masih memperlihatkan 

kecenderungan yang sama, terus meningkat selama periode tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa meski flu burung merebak, namun pasar daging ayam dan 

telur masih cukup tinggi. 

Kejadian merebaknya flu burung menambah parah performa industri 

peternakan. Industri pengadaan bibit ayam yang pada mulanya mampu 

memproduksi 14-15 juta Day Old Chick (DOC) per minggu (potensi 900 ribu ton 

daging broiler per tahun) hanya mampu beroperasi di bawah kapasitas atau hanya 

30 persennya saja sejak pecahnya kasus ini di Indonesia. Fas Online (2005) 

melaporkan bahwa hampir seluruh produsen skala kecil menutup stoknya dan 

hanya sedikit perusahaan besar terintegrasi yang mampu bertahan, yaitu Charoen 

Pokphand, Japfa Comfeed, Subur, dan Anwar Sierad. 

Industri peternakan merupakan satu rangkaian penting dalam rantai 

pengadaan bahan pangan terutama daging, telur dan susu. Konsumsi masyarakat 

Indonesia terhadap produk pangan hewani ini semakin meningkat dari tahun ke 

tahun. Permintaan daging, telur dan susu meningkat signifikan seiring dengan 

pertumbuhan penduduk dan perbaikan ekonomi pasca krisis ekonomi tahun 1997. 

Di tahun 2007, konsumsi daging, telur dan susu di Indonesia adalah sebesar 1,3 

juta ton, 1,2 juta ton dan 1,7 juta ton (Deptan, 2009). 

Indonesia sebagai negara berkembang kedepannya akan mempunyai 

industri peternakan yang terus meningkat, hal ini didukung hasil penelitian 

Delgado et al. (1999) yang menyatakan bahwa di banding era 1990an, di tahun 

2020 nanti masyarakat di negara berkembang diperkirakan akan memproduksi 

60% daging dunia dan 52% susu di seluruh dunia. 
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Kontribusi sektor peternakan terhadap perekonomian Indonesia cenderung 

menurun dari tahun ke tahun yaitu tahun 2003 sebesar 1,94% dan pada tahun 2007 

kontribusinya hanya sebesar 1,73%. Besaran sumbangan Produk Domestik Bruto 

(PDB) tersebut menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi besar untuk lebih 

dikembangkan. 

Walaupun kontribusi sektor peternakan kecil terhadap PDB, namun sektor 

ini memiliki peran penting dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Penyerapan 

tenaga kerja di sektor ini mencapai 2,7 juta pada tahun 2002, setara dengan 6,66% 

tenaga kerja di sektor pertanian atau hampir 3% dari total tenaga kerja Indonesia 

(BPS, 2003 dalam Soegiharto, 2004). Dengan demikian, peningkatan produksi di 

sektor ini pada gilirannya akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang 

menggantungkan hidup di dalamnya. 

Lingkungan ekonomi yang sulit yang dialami industri peternakan 

membawa implikasi terhadap keberlanjutan konsolidasi industri di jangka panjang 

terutama diantara peternak berskala kecil dan menengah dan industri 

pengolahnya. Namun demikian, di jangka pendek, perusahaan besar yang 

terintegrasi harus memperketat kondisi permodalannya, meski modal kerja bisa 

didapatkan dengan mudah, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan bagi industri untuk 

bangkit pada masa resesi ekonomi. Budaya selera masyarakat terhadap daging 

ditambah dengan tingginya jumlah penduduk dan potensi pertumbuhan 

pendapatan di masa yang akan datang menunjukkan bahwa Indonesia akan 

menjadi pasar terbesar untuk produk daging di masa yang akan datang dengan 

suplai bersumber dari lokal dan dari luar negeri (Fas Online, 2005).  
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Struktur modal adalah bagian dari struktur keuangan yang merupakan 

komposisi pendanaan permanen perusahaan, yaitu bauran pendanaan jangka 

panjang perusahaan (Sawir, 2004). Pada implementasinya, keputusan struktur 

modal tidak hanya melibatkan pendanaan jangka panjang, namun juga pendanaan 

jangka pendek tergantung pada kebutuhan perusahaan. Banyak perusahaan yang 

mengalami kebangkrutan pada masa krisis ekonomi 1997-1998, salah satunya 

akibat perusahaan tidak mampu membayar hutang. Hal ini berkaitan erat dengan 

keputusan struktur modal perusahaan. Kemampuan perusahaan-perusahaan yang 

bergerak di bidang peternakan bertahan melalui krisis ekonomi dan serangan flu 

burung tidak terlepas dari struktur permodalannya. Selain faktor besar kecilnya 

biaya hutang atau modal sendiri yang mempengaruhi pemilihan struktur modal 

perusahaan, terdapat pula faktor-faktor yang secara umum mempengaruhi sumber 

pendanaan. Pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap struktur modal tidak sama, 

tergantung pada kinerja masing-masing perusahaan dan wilayah operasi 

perusahaan tersebut. 

Hasil beberapa penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pengaruh 

faktor-faktor seperti pajak, assets tangibility, risiko bisnis, size, profitabilitas, 

market to book ratio dan growth. Dalam satu penelitian, suatu variabel ditemukan 

berpengaruh namun pada penelitian lain tidak ditemukan ada pengaruhnya sama 

sekali. Dari uraian diatas dan dengan melihat hasil penelitian terdahulu dimana 

penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda maka menarik untuk 

dilakukan penelitian terhadap perusahaan peternakan publik yang ada di Indonesia 

untuk melihat pengaruh faktor-faktor tersebut diatas terhadap struktur modal 

perusahaan.  
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1.2.  Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diantara faktor-faktor pajak, assets tangibility, risiko bisnis, size, 

profitabilitas, market to book ratio dan growth, faktor-faktor apa saja yang 

berpengaruh terhadap struktur modal suatu perusahaan yang bergerak di 

bidang peternakan? 

2. Bagaimana dampak faktor-faktor tersebut terhadap struktur modal 

perusahaan yang bergerak di bidang peternakan baik secara parsial 

maupun simultan? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui faktor-faktor apa saja (pajak, assets tangibility, risiko bisnis, 

size, profitabilitas, market to book ratio dan growth) yang berpengaruh 

terhadap struktur modal suatu perusahaan yang bergerak di bidang 

peternakan. 

2. Mengetahui dampak faktor-faktor tersebut terhadap struktur modal 

perusahaan yang bergerak di bidang peternakan baik secara parsial 

maupun simultan. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  
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1. Bagi penyusun, dapat memberikan pengalaman praktis dalam memahami 

dan menerapkan teori yang telah diterima dalam bidang manajemen 

keuangan. 

2. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang peternakan, dapat memberikan 

rekomendasi dalam menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

struktur permodalannya. 

3. Bagi pihak-pihak terkait, dapat menjadi referensi bagi studi-studi 

selanjutnya. 

 

1.5.  Ruang Lingkup Penelitian 

Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal yang digunakan dalam 

penelitian ini didasarkan dari hasil penelitian Rajan dan Zingales (1995) yaitu   

assets tangibility, market to book ratio, size dan profitabilitas. Berdasarkan Booth 

et al. (2001) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal di negara berkembang, maka dalam penelitian ini juga ditambahkan faktor 

pajak dan risiko bisnis. Selain itu faktor growth juga dihitung dalam penelitian ini.  

Penelitian difokuskan pada perusahaan-perusahaan peternakan publik yang 

telah terdaftar di bursa efek untuk memudahkan perolehan data laporan keuangan 

yang dibutuhkan dalam penelitian dan perusahaan harus mempunyai data time 

series. Tahun data laporan keuangan yang digunakan adalah yang tersedia di BEI 

(Bursa Efek Inonesia).  

Data perusahaan diambil berdasarkan pengelompokan sektor industri yang 

ditetapkan oleh BEI yang disebut JASICA (Jakarta Stock Exchange Industrial 

Classification). Perusahaan yang digunakan adalah perusahaan yang termasuk 
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industri peternakan yang termasuk emiten agribisnis dan industri pakan ternak 

publik yang termasuk emiten industri dasar dan kimia (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Perusahaan Sampel Penelitian 

Perusahaan Industri Umur 
Perusahaan 

Tahun Data  
Laporan Keuangan  

1. Charoen Pokphand Indonesia (CPIN) 
2. JAPFA Comfeed Indonesia (JPFA) 
3. Sierad Produce (SIPD) 
4. Multi Agro Persada (TRPK) 
5. Surya Hidup Satwa (SHSA) 
6. Cipendawa Agroindustri (CPDW) 
7. Multibreeder Adirama Indonesia (MBAI) 

Pakan Ternak 
Pakan Ternak 
Pakan Ternak 
Pakan Ternak 
Pakan Ternak 
Peternakan 
Peternakan 

35 Tahun 
36 Tahun 
22 Tahun 
25 Tahun 
29 Tahun 
36 Tahun 
22 Tahun 

1993-2007 
1993-2007 
1995-2007 
2000-2007 (delisted) 
1992-2003 (delisted) 
1992-2007 
1994-2007 

  

 Data time series laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini 

tidak sama untuk setiap perusahaan dikarenakan keterbatasan data yang tersedia di 

sumber pengambilan data (Bursa Efek). Selain itu data laporan keuangan yang 

digunakan hanya sampai data laporan keuangan tahun 2007 karena pada saat 

penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, laporan keuangan terakhir yang 

tersedia adalah sampai tahun 2007. Perusahaan peternakan yang digunakan dalam 

penelitian didasarkan pada pengelompokan industri yang ditetapkan oleh 

JASICA, sehingga mungkin ada perusahaan lain yang bergerak dalam bidang 

peternakan juga yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
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