
 

 

1 PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

Secara umum, kebutuhan perumahan per tahun di Indonesia dapat 

diprediksi setara dengan jumlah angka pernikahan rata-rata pertahun. Menurut 

data BPS tahun 2010, kebutuhan perumahan akan mencapai lebih kurang 45% 

dari total jumlah penduduk indonesia atau lebih kurang setara dengan 100 juta 

unit rumah. Kebutuhan perumahan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah 

maupun kalangan swasta sehingga terjadi  adanya kekurangan supply perumahan 

atau dikenal sebagai Backlog.  Menurut data statistik REI pada tahun 2010, 

kondisi penawaran perumahan di Indonesia per tahun dikontribusikan oleh 

pemerintah adalah berkisar pada angka 700.000 unit sedangkan  sektor swasta 

hanya memiliki kemampuan memberikan kontribusi sekitar 120.000 unit 

perumahan per tahun. Unit rumah aktual yang dapat dibangun apabila 

dibandingkan dengan jumlah kebutuhan rata-rata  permintaan perumahan per 

tahun sebesar 100 juta unit maka dapat dikatakan terdapat selisih kekurangan 

penawaran sebesar 99 juta unit. Perbedaan tersebut memberikan gambaran bahwa 

industri properti adalah industri yang memiliki prospek jangka panjang dimana 

wirausaha dapat memasukinya sebagai peluang usaha.  

Karakteristik industri properti di Indonesia pada saat ini sebagaimana 

dirangkum oleh peneliti melalui berbagai sumber yaitu pelaku usaha, regulator, 

asosiasi, perbankan maupun konsumen adalah sebagai berikut : 

 Hambatan permodalan dimana diartikan bahwa tidak terdapat 

pembiayaan bagi pengembang untuk pembelian tanah yang disediakan 

oleh industri perbankan.  

 Hambatan regulasi dimana terdapat ketentuan PPATK bahwa 

pengembang diwajibkan untuk melakukan pelaporan atas transaksi 

properti bernilai diatas Rp 500 Juta keatas, sehingga akan dapat 

menambah beban administrasi oleh pengembang. 

 Hambatan pembiayaan konsumen dimana terdapat penetapan 

komposisi KPR perbankan dengan jumlah Down Payment minimal 

30% serta 70% merupakan fasilitas pembiayaan, dimana besaran DP 

tersebut terasa cukup memberatkan bagi konsumen perumahan.  

 Hambatan komersial adalah penjualan unit perumahan yang dilakukan 

oleh pengembang dengan memperhatikan peningkatkan nilai tanah 

minimal sebesar 4 x dari harga pembelian, keadaan tersebut membawa 

pengembang untuk menahan penjualan bila harga tanah belum 

mencapai minimal nilai sebagaimana dimaksudkan.                                                                                              

Memperhatikan keadaan industri properti di Indonesaia serta 

karakteristiknya maka penelitian ini selanjutnya memilih sebuah perusahaan 

pengembang perumahan residensial swasta nasional yang sedang berkembang 

sebagai obyek studi kasus. Perusahaan ini bermaksud mengembangkan proyek 

perumahan serta memiliki izin prinsip pembangunan perumahan di Kota Depok 

seluas lebih kurang 50 Ha. Perusahaan memiliki permasalahan didalam struktur 

permodalan dalam rangka memilih sumber pembiayaan bagi pengembangan aset. 
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Pengembangan aset tersebut terkait pada keperluan pembelian tanah dalam 

pemenuhan izin prinsip seluas 27,6 Ha serta pengembangan lahan yang telah 

dimiliki seluas lebih kurang 22,4 Ha. Pengaturan atau  kebijakan struktur modal 

dan sumber pembiayaan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya untuk 

mencapai target nilai perusahaan yang ditetapkan serta mencapai tujuan finansial 

perusahaan dalam jangka waktu hingga 10 ( sepuluh ) tahun ke depan yaitu 

memiliki nilai aset yang tertera dalam laporan keuangan perusahaan menjadi  

lebih kurang  sebesar 6 ( enam ) kali dibandingkan nilai perusahaan pada tahun 

2011. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan data-data awal yang dihimpun oleh penulis serta telah 

dipaparkan didalam latar belakang penelitian maka berikut ini dapat dirumuskan 

beberapa masalah yang akan menjadi latar belakang aktifitas penelitian yang 

dilakukan. Permasalahan aktual PT KARYA PERKASA INDONESIA dapat 

disampaikan sebagai berikut : 
 

a) Perusahaan berencana melakukan pembelian tanah tambahan seluas 27,6 

Ha sehingga keseluruhan terpenuhi +/- 50 Ha sebagaimana dicantumkan 

dalam izin prinsip perumahan yang diterbitkan oleh Walikota Depok. 
  

b) Perusahaan bermaksud mengembangkan tanah yang sudah dimiliki seluas 

22,4 Ha menjadi perumahan, dimana atas kegiatan tersebut perusahaan 

memerlukan tambahan pendanaan didalam melakukan pekerjaan 

konstruksi dan infrastruktur. 
 

c) Perusahaan dihadapkan kepada pemilihan alternatif sumber pembiayaan 

usaha dalam pengembangan sebagaian lahan yang tersedia dan dimiliki     

( pengembangan setiap luasan 3-5 Ha ) dimana pembiayaan tersebut akan 

dipergunakan didalam kegiatan pembangunan perumahan, pembelian 

tanah dan aktifitas operasional perusahaan. 
 

d) Perusahaan merencanakan untuk menetapkan kebijakan struktur modal 

yang baik dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan serta membantu 

perusahaan didalam proses perolehan pembiayaan eksternal. 
 

Melalui kajian terhadap permasalahan aktual perusahaan serta dalam 

rangka pengembangan perusahaan serta potensi nilai perusahaan pada masa 

datang maka perlu adanya kajian terhadap sumber-sumber pembiayaan internal 

dan eksternal (solvabilitas)  serta perkembangan ekuitas dan laba didalam 

perumusan masalah penelitian yang dinyatakan sebagai berikut : 
 

 Apakah tingkat solvabilitas  perusahaan periode tahun 2008 – 2011 dapat 
membantu upaya pengembangan usaha perusahaan. 
 

 Apakah nilai perusahaan periode tahun 2008 – 2011 memiliki hubungan 
dengan perkembangan ekuitas dan laba serta alternatif sumber dana dalam 

periode tersebut. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian yang dikembangkan diatas, maka  bersama ini penulis 

menyampaikan tujuan penelitian  yang akan dilaksanakan adalah :  
 

 Menilai tingkat solvabilitas perusahaan periode tahun 2008 – 2011. 
  

 Mengetahui hubungan nilai perusahaan dengan ekuitas dan laba 
perusahaan periode tahun 2008 – 2011. 

 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

Definisi hipotesis sebagaimana telah disampaikan menurut Singarimbun 

dan Effendi ( 1989 ) adalah sebagai berikut : 
 

“ Hipotesa merupakan ramalan atau harapan tentang hubungan antar 

variabel yang dinyatakan dalam asumsi-asumsi teoritis.” 
 

Sesuai dengan definisi diatas maka hipotesis dari penelitian ini ditekankan 

kepada pemenuhan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut : 
 

 Melakukan penilaian atas tingkat solvabilitas perusahaan periode tahun 
2008-2011. Hipotesis yang disampaikan dalam penelitian ini bahwa 

terdapat pengaruh yang sangat dominan atas aspek tingkat solvabilitas 

perusahaan  terhadap peningkatan nilai perusahaan.  

 Mengetahui hubungan antara aspek struktur modal dengan aspek nilai 

perusahaan. Hipotesa yang disampaikan bahwa secara parsial terdapat 

dugaan, bahwa adanya pengaruh positif Debt To Equity Ratio, Debt To 

Asset Ratio terhadap nilai perusahaan, kemudian dugaan berikutnya adalah 

terdapat hubungan negatif antara Price Earning Ratio terhadap nilai 

perusahaan serta dugaan atas variabel dummy bahwa terdapat pengaruh 

positif atas perubahan kebijakan perusahaan dalam orientasi usaha menjadi 

pengembang perumahan. Notasi model penelitian yang dipergunakan 

dalam analisis regresi linier berganda dapat disampaikan dalam rumusan 

sebagai berikut : 

 

FVi,t = ß0 + ß1DERi,t + ß2 DARi,t  - ß3 PERi,t + ß4 Dummyi,t  + ei,t ................ ( 1 ) 

Dimana : 

FVi,t  :  Firm Value 

DERi,t  :  Total Hutang Dibagi dengan Total Modal  

DARi,t  :  Total  Hutang Dibagi dengan Total Asset 

PERi,t  :  Harga Pasar Saham Dibagi dengan Laba Per Saham 

Dummyi,t :  0 dan 1 

ß0 – ßt  :  Koefisien 

ei,t  :  Error  Term 
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Dalam rangka melakukan investigasi atas hubungan variabel DER, DAR, 

PER dan Dummy terhadap Firm Value atau Nilai Perusahaan maka rumusan 

hipotesis dalam model penelitian ini adalah terdapat pengaruh atau hubungan 

positif antara Firm Value dengan komponen terkait dengan Struktur Modal 

dimana hal tersebut dinotasikan sebagai berikut : 
 

H0 : DER, DAR, PER dan Dummy  tidak berpengaruh secara 

simultan  terhadap  Firm Value. 

H1 : DER, DAR, PER dan Dummy  berpengaruh secara 

simultan  terhadap  Firm Value. 
 

Selanjutnya secara parsial hipotesis atas model penelitian dilakukan dengan 

rumusan sebagai berikut : 

H2 : Debt To Equity Ratio berpengaruh secara parsial dan positif  terhadap  Firm 

Value. 

H3 : Debt To Asset Ratio berpengaruh secara parsial dan positif  terhadap  Firm 

Value. 

H4 : Price Earning Ratio  berpengaruh secara parsial dan negatif  terhadap  Firm 

Value. 

H5 : Dummy  berpengaruh secara parsial dan positif  terhadap  Firm Value. 

 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini agar tidak menjadi terlalu luas maka lingkup penelitian 

ditetapkan kepada beberapa aspek penelitian, diantaranya dapat penulis sampaikan 

sebagai berikut  : 
 

a. Penelitian dibatasi pada aspek solvabilitas keuangan perusahaan yang 

dikhususkan kepada aspek struktur modal  dan  aspek nilai perusahaan 

terutama pada perusahaan yang dijadikan sebagai studi kasus penelitian. 

b. Penelitian dibatasi pada analisis hubungan komponen struktur modal 

dengan pendekatan Debt To Equity Ratio dan Debt To Assets Ratio, Price 

Earning Ratio serta nilai perusahaan melalui pendekatan arus kas atau 

Firm Value. Penelitian juga menggunakan teori profitabilitas, solvabilitas 

dan daur hidup perusahaan sebagai tambahan referensi untuk memperkuat 

analisis.   

 

 

1.6. Manfaat  Penelitian 
 

Berdasarkan penelitian yang penulis akan lakukan, maka diperoleh 

beberapa manfaat yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait yaitu : 
 

a) Manfaat bagi penulis pribadi : 

 Memberikan sebuah gambaran kondisi perusahaan melalui pendekatan 

struktur permodalan dalam kaitannya tentang bagaimana upaya perusahaan 

memperoleh sumber pembiayaan dalam pengembangan usahanya. 

javascript:void(0);
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 Memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana strategi perusahaan 
didalam meningkatkan nilai perusahaan secara optimum dari tahun ke 

tahun. 

 Memberikan tambahan wawasan yang lebih luas atas penerapan ilmu-ilmu 
dan teori yang sudah diperoleh dalam kegiatan perkuliahan di MB-IPB. 

 Menyelesaikan Tugas Akhir di Sekolah Pascasarjana Program Manajemen 
dan Bisnis Institut Pertanian Bogor. 

 

b) Manfaat bagi Masyarakat Umum : 

 Studi kasus yang disajikan dalam analisis dapat digunakan oleh 

masyarakat bagi perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi dan keuangan 

di masa yang akan datang. 

 Sebagai bagian dari referensi penelitian lebih lanjut untuk kepentingan 
kemajuan ilmu pengetahuan serta dapat membantu masyarakat dalam 

menyelesaikan permasalahan untuk penelitian akademik maupun 

perkembangan dunia usaha. 
 

c) Manfaat bagi Perusahaan: 

 Memberikan masukan secara akademis terhadap hal-hal yang terkait 
dengan manajemen modal kerja dan struktur modal yang optimum.  

 Sebagai dasar bagi manajemen perusahaan dalam memberikan 

pertimbangan pada proses mengembangkan nilai perusahaan di masa yang 

akan datang. 
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