PENDAHULUAN
Latar Belakang
Perkembangan terakhir pasar telekomunikasi negara-negara di Asia
menunjukkan pertumbuhan sekitar 3 – 9%. Faktor kuat pendorong pertumbuhan ini
adalah perubahan teknologi yang semakin cepat dan meningkatnya investasi di
bidang infrastruktur jaringan (BMI 2010). Perkembangan pasar telekomunikasi
masih tergolong baik tetapi tidak diikuti oleh perkembangan tingkat keuntungan
yang diraih oleh operator. Pola investasi yang kurang cermat dan perubahan
teknologi yang cepat menyebabkan pertumbuhan keuntungan mengalami
penurunan. Perang harga antar operator menjadi hal yang tidak dapat dihindari
untuk mempertahankan pangsa pasar dan menutupi fixed cost.
International Telecommunication Union (ITU) mengemukakan bahwa setiap
pertambahan 1% teledensitas (jumlah sambungan pelanggan telepon dalam setiap
100 penduduk) di sebuah negara akan meningkatkan Produk Domestik Bruto
(PDB) sebesar 3%. Dengan demikian, kontribusi industri telekomunikasi dalam
meningkatkan produktivitas sebuah negara sangatlah significant. Tingkat
teledensitas negara Indonesia saat ini untuk telepon tetap sebesar kurang lebih 4%
sementara untuk telepon bergerak sudah mencapai 45% dengan asumsi terdapat
seorang pelanggan yang menggunakan beberapa sambungan telepon.
Dibandingkan dengan Singapura yang sudah mencapai tingkat teledensitas telepon
tetap sebesar 80% dari 4 juta penduduknya, Indonesia masih jauh tertinggal dari sisi
teledensitas. Dengan demikian, Indonesia masih menjadi pasar yang potensial
untuk perkembangan bisnis telekomunikasi.
Meskipun industri jasa telepon seluler di Indonesia telah dimulai sejak tahun
1985, namun momen pertumbuhan yang pesat terjadi pada tahun 2003, dengan
masuknya beberapa operator baru. Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI)
tahun 2012 mencatat ada 11 perusahaan yang mendapatkan izin sebagai operator
telepon seluler di Indonesia. Investor dari operator baru ini umumnya merupakan
holding perusahaan asing yang sudah berpengalaman pada bisnis telekomunikasi
di negaranya masing-masing. Investor asing ini kemudian bekerja sama dengan
investor domestik yang berasal dari kelompok perusahaan besar di Indonesia. Nama
operator seluler di Indonesia berikut produk dan pemegang sahamnya, dirangkum
pada Tabel 1.
Industri telekomunikasi di dalam negeri terus berkembang yang disebabkan
oleh pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tumbuh dengan baik serta minat beli
konsumen terhadap produk serta layanan komunikasi semakin tinggi. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB)
memperlihatkan kecenderungan meningkat dari tahun 2005 sampai dengan tahun
2012. Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2009 (dari
6,01% ke 4,63%), hal ini disebabkan terjadinya krisis ekonomi dunia yang terjadi
pada tahun 2008.
Pada Gruber (2005) dinyatakan bahwa pasar telekomunikasi di berbagai
negara di benua Asia merupakan pasar yang menjanjikan. Hal ini didorong oleh
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari benua Amerika. Jasa telekomunikasi
yang paling diminati oleh pasar Asia adalah jasa telepon seluler. Jasa yang menjadi
primadona saat ini adalah jasa pengelolaan data dan internet. Sebuah alat
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telekomunikasi dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan dengan
kecepatan yang semakin tinggi namun biaya cenderung semakin murah.
Tabel 1 Operator jasa telepon seluler, jenis teknologi dan merek produk
dan pemegang sahamnya
No

Operator

Teknologi

Merek Produk

1

PT Telekomunikasi
Seluler (Telkomsel)

GSM

Hallo
Simpati
As

2

PT Excelcomindo
Pratama

GSM

Xplor
Bebas
Jempol

3

PT Indosat

GSM
CDMA

Matrix
Mentari
IM3
Starone

4

PT Bakrie Telecom

CDMA 2000

Esia

5

PT Mobile 8
Telecommunication

CDMA 2000
EV-DO

Fren
Hepi

6

PT Telekomunikasi
Indonesia

CDMA 200

Flexi

PT Natrindo Telepon
Seluler
PT Hutchinson CP
Telecommunication
PT Sampurna
Telekomunikasi

DCS 800
GSM/WCDMA

Axis

GSM

3 (three)

CDMA

Ceria

10

PT Smart Telekom

AMPS CDMA

Smart

11

PT Mandara Seluler
Indonesia/Mobisel

NMT 450

Neon

7
8
9

Pemegang Saham

PT Telekomunikasi Indonesia
Singapore telecom Mobile Pte

Asian Infrastructure Fund
Telekom Malaysia Berhad
Publik
Singapore Technologies
Telemedia Pte
Qatar Telecom
Publik
PT Bakrie Brothers
Publik
Bimantara Citra
PT Centralindo Panca Sakti
Cellular
Korea Telecom Freetel, Publik
Pemerintah Indonesia
Publik
Lippo Group
Maxis Communication Berhad
Hutchinson International
PT Sampoerna
Sinar Mas Group
PT Telekomunikasi Indonesia
PT Rajasa Hasanah Perkasa
Dana Pensiun Telkom

Sumber : Diolah dari laporan tahunan para operator telekomunikasi tahun 2005 – 2012

Tabel 2 Pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan Produk Domestik
Bruto
Tahun
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Harga Konstan
(Milliar Rp)
1.750.815,20
1.847.126,70
1.964.327,30
2.082.456,10
2.178.850,40
2.314.458,80
2.464.676,50
2.618.139,20

Pertumbuhan Ekonomi
(%)
5,69
5,50
6,35
6,01
4,63
6,22
6,49
6,23

Sumber : Biro Pusat Statistik Indonesia (2013)

Pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak terhadap peningkatan jumlah pelanggan
telepon seluler. Sampai akhir tahun 2011 jumlah pelanggan terus meningkat seperti

3
pada Tabel 3. Telkomsel menguasai pasar pelanggan telepon seluluer diikuti oleh
Excelcomindo, Indosat dan Flexi Telkom. Concentration Ratio untuk 4 operator
teratas (CR4) sebesar 89,93%. Hal ini memperlihatkan konsentrasi yang tinggi dan
pasar ini cenderung ke arah oligopoli. Herfindahl Hirschman Index (HHI) untuk
seluruh pasar telepon seluler sebesar 2.840,99. HHI ini merupakan besaran
distribusi pangsa pasar dari keseluruhan perusahaan yang ada pada industri tersebut
(Baye 2002 dan Salvatore 2010). HHI sebesar 2.840,99 termasuk pada pasar dengan
konsentrasi yang tinggi.
Tabel 3 Jumlah pelanggan dan pangsa pasar operator telepon seluler di
Indonesia tahun 2011
Jumlah
No
Operator
(%)
Pelanggan
107.034.752
44,43
1
PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
54.215.430
22,50
2
PT Excelcomindo Pratama
39.721.318
16,49
3
PT Indosat (GSM + CDMA)
PT Telekomunikasi Indonesia
15.921.112
6,61
4
(Flexi/CDMA)
15.101.341
6,27
5
PT Bakrie Telecom
4.956.271
2,06
6
PT Mobile 8 Telecommunication
2.894.987
1,20
7
PT Hutchinson CP Telecommunication
778.869
0,32
8
PT Smart Telekom
9
10

PT Sampurna Telekomunikasi
PT Natrindo Telepon Seluler

258.013
35.428

0,11
0,01

CR4 = 89,93%, HHI = 2.840,99
Sumber : Asosiasi Telepon Seluler Indonesia 2012 & Laporan Keuangan Seluruh Operator

Untuk mengimbangi pertumbuhan pelanggan yang semakin meningkat maka
perusahaan membutuhkan dana untuk mengembangkan perusahaan, baik untuk
menambah jaringan guna meningkatkan kualitas layanan dan mengembangkan
teknologi telekomunikasi yang kian berkembang. Kebutuhan dana tidak terlepas
dari keputusan penggunaan dana internal maupun eksternal perusahaan. Di
samping itu, tergantung pada kondisi keuangan perusahaan yang dirangkum dalam
hutang jangka panjang dan modal sendiri. Komposisi hutang jangka panjang, modal
sendiri, dan keuntungan yang dihasilkan pada 4 operator telekomunikasi terbesar di
Indonesia terlihat pada Gambar 1.
Berdasarkan Gambar 1 keputusan terhadap Debt Equity Ratio (DER) tidak
selalu berhubungan linier terhadap profit. PT Indosat yang mempunyai DER 3,02
kali dari PT Telekomunikasi Indonesia, tetapi profit yang dihasilkan hanya 1,75
kalinya. Debt Equity Ratio pada PT XL Axiata 4,91 kali PT Bakrie Telecom, tetapi
profit 8,90 kalinya. Dengan demikian dapat diduga, DER pada perusahaan operator
telekomunikasi Indonesia tidak berhubungan linier dan mempunyai titik optimal
terhadap keuntungan. Dengan kata lain, meningkatkan hutang tidak selalu
meningkatkan nilai perusahaan. Sementara itu, determinan struktur modal menjadi
pertimbangan dalam keputusan pendanaan perusahaan. Determinan struktur modal
sampai saat ini tetap menarik untuk diteliti sebab belum diketahui bagaimana
perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia memutuskan struktur modalnya.
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Gambar 1 Penggunaan hutang jangka panjang, modal sendiri dan
Keuntungan pada empat perusahaan telekomunikasi
tahun 2010 ( dalam juta rupiah)
Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2010

Secara teknologi, produk pada industri telekomunikasi terbagi dua yaitu
telepon tetap dan telepon bergerak. Di Indonesia, telekomunikasi berbasis telepon
tetap relatif ditinggalkan penggunanya. Operator telekomunikasi juga semakin
mengurangi penetrasi pada bisnis telepon tetap, hal ini disebabkan oleh tingginya
investasi dan perubahan gaya hidup konsumen. PT Telekomunikasi Indonesia
(2007), menyampaikan bahwa nilai investasi untuk membangun sebuah sambungan
telepon tetap berbasis kabel (wireline) sebesar $500 setiap sambungan, sementara
untuk teknologi berbasis tanpa tanpa kabel (wireless) hanya $100. Sementara itu,
pendapatan per sambungan telepon (ARPU/Average Revenue Per User) untuk
telepon tetap sebesar Rp 53.000 per bulan dan seluler sebesar Rp 80.000. ARPU
telepon tetap setiap tahun mengalami penurunan. Saat ini bisnis telepon bergerak
yang berbasis wireless menjadi sebuah industri yang menarik, disebabkan
banyaknya peluang bisnis yang menjadi turunannya.
Schoening (2004) dan Green (2000) mengatakan bahwa teknologi
telekomunikasi adalah sebuah alat yang digunakan dalam menyambungkan satu
tempat dengan tempat yang lain. Jasa yang disambungkan tentu adalah informasi.
Pertukaran informasi menghasilkan bisnis yang tidak kecil. Para operator berusaha
melakukannya dengan jumlah yang besar dan kecepatan yang tinggi.Terdapat
empat hal penting dalam telekomunikasi yaitu regulasi telekomunikasi, keinginan
bisnis, pembangunan teknologi dan jangkauan yang semakin luas berupa world
wide web (www). Perubahan teknologi yang digunakan menjadi pertimbangan
penting dalam menjalankan bisnis telekomunikasi (Housel dan Scopec, 2001).
Menurut Christensen (1997), disruptive technological change merupakan
kondisi dimana perusahaan kehilangan pelanggan yang disebabkan oleh perubahan
teknologi. Perusahaan yang tidak mengikuti teknologi terakhir akan mendapatkan
kegagalan mendapatkan pelanggan. Perusahaan sangat tergantung dari pelanggan
untuk mendapatkan pendapatan dan pemilik modal baru untuk keperluan modal
dalam belanja teknologi. Pada perusahaan telekomunikasi kedua hal tersebut saling
terkait. Manajer perusahaan dituntut untuk cermat mengelola dana perusahaan
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sebab dana yang berasal dari pemilik modal harus senantiasa dapat meningkatkan
keuntungan dalam bentuk gain maupun dividend.
Untuk meningkatkan kinerja dari sebuah produk diperlukan inovasi yang
tidak berhenti. Inovasi harus dilakukan untuk mengejar kemajuan teknologi baik
untuk pasar yang berkinerja tinggi maupun pasar yang berkinerja rendah. Strategi
yang dilakukan oleh perusahaan ketika kondisi ini terjadi adalah dengan melakukan
“gangguan” pada teknologi lama berupa percepatan inovasi. Gangguan yang
dimaksud adalah menghilangkan teknologi lama dan menggantinya dengan
teknologi yang baru seperti pada Gambar 2.

Gambar 2 The impact of sustaining and disruptive technological change
Sumber : Christensen (1997)

Bagi perusahaan yang sudah stabil, kerangka disruptive technological change
merupakan kebijakan keuangan yang tidak rasional. Terdapat tiga alasan mengapa
disebut tidak rasional. Pertama, menghilangkan produk yang sudah ada adalah
sangat mudah dan murah. Pada kondisi ini perusahaan akan mendapatkan margin
dan keuntungan yang rendah. Kedua, disruptive technologies adalah kondisi atau
bentuk komersialisasi pada pasar yang sudah jenuh. Ketiga, untuk perusahaan yang
menguasai pasar, secara umum tidak menginginkan disruptive technologies.Hal ini
disebabkan karena pelanggan tidak membutuhkannya selama produk yang lama
masih dapat digunakan. Secara umum, disruptive technologies adalah
menguntungkan pelanggan tetapi sangat tidak diinginkan perusahaan karena akan
menggunakan investasi yang tinggi. Perusahaan harus mendengarkan suara
pelanggan terbaik mereka sebelum membuat produk baru agar ketika produk baru
diluncurkan mereka tetap menggunakannya. Di sisi lain, perusahaan harus
melakukan investasi baru sebelum terlambat.
Berbagai penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi faktor- faktor yang
mempengaruhi keputusan struktur modal perusahaan. Harris dan Raviv (1991),
menjelaskan bahwa model dari struktur modal dapat menggunakan model dari
organisasi industri. Modelnya diklasifikasikan menjadi dua yaitu pendekatan
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hubungan antara struktur modal perusahaan dengan strategi bersaing pada produk
pasar dan model stuktur modal perusahaan dengan karakteristik produk/input dari
industri tertentu. Penelitian yang dilaksanakan pada periode tahun 1982 – 1990 ini,
menyimpulkan bahwa faktor-faktor determinan yang mempengaruhi struktur
modal adalah volatility, banckruptcy probability, fixed asset, non-debt tax shield,
advertising and R&D expenditure, profitability, growth opportunities, size, free
cash flow, dan uniqueness.
Penelitian struktur modal juga dilakukan dengan tujuan melihat keragaman
tingkat struktur modal berbagai perusahaan di berbagai negara dan berbagai ukuran.
Krishnan dan Moyer (1996) menginvestigasi bagaimana pengelolaan struktur
modal di perusahaan di berbagai negara industri. Sampel yang digunakan adalah
96 perusahaan di Amerika, 71 perusahaan di Jepang, 22 perusahaan masing-masing
di Jerman dan Perancis, serta 47 perusahaan dari 12 negara lainnya. Abor dan
Biekpe (2007) menginvestigasi bagaimana penggunaan struktur modal pada
perusahaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Ghana Afrika.
Hasil survey yang dilakukan oleh Smart et al (2004) terkait dengan struktur
modal untuk perusahaan multinasional memperlihatkan angka yang sangat
bervariasi. Tabel 4 memperlihatkan rata-rata struktur modal perusahaan di negara
yang masuk dalam negara maju yang kita sebut negara G7 dan tujuh negara
berkembang termasuk Afrika Selatan. Di antara negara-negara maju seperti Jepang,
Italia dan Perancis mempunyai hutang jangka panjang yang lebih tinggi
dibandingkan negara-negara lainnya. Sedangkan di negara berkembang, seperti
Afrika Selatan mempunyai rasio hutang yang lebih tinggi dari negara lainnya.
Tabel 4 Struktur modal di berbagai negara
Total debt to
Total Asset
(Book Value, %)

Long Term Debt
to Total Capital
(Book Value, %)

Long Term Debt to
Total Capital
(Market Value, %)

Maju (G7)
Inggris
Kanada
Amerika Serikat
Jepang
Italia
Perancis
Jerman

54
56
58
69
70
71
78

28
39
37
53
47
48
38

35
35
28
29
46
41
23

Berkembang
Malaysia
Jordan
Turki
Pakistan
India
Korea Selatan
Afrika Selatan

42
47
59
66
67
73
79

13
12
24
26
34
49
62

7
19
11
19
35
64
35

Negara

Sumber : Smart et al (2004)
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Tabel 5 berikut memperlihatkan bahwa struktur modal industri untuk negara
maju (diwakili Amerika Serikat) dan negara berkembang (diwakili Afrika Selatan)
menunjukkan angka yang hampir sama walaupun dalam beberapa industri di kedua
negara memperlihatkan perbedaan angka yang signifikan. Ehrhardt dan Brigham
(2003) mengatakan bahwa terdapat perbedaan struktur modal yang sangat besar
pada perusahaan Amerika dalam industri yang sama. Menurut Smart et al (2004),
perusahaan pada beberapa industri dalam negara maju cenderung mempunyai DER
yang tinggi, sementara dalam industri lainnya menggunakan hutang jangka panjang
yang kecil.
Tabel 5 Struktur modal dalam berbagai industri di negara maju dan
berkembang (%)
Sektor/Industri
Teknologi
Energi
Kesehatan
Transprotasi
Material
Modal Barang
Konglomerat
Jasa

Amerika Serikat
Long Term Debt to Total Capital
(Book Value, %)
19
30
32
40
46
46
54
63

Afrika Selatan
Long Term Debt to Total Capital
(Book Value, %)
20
31
33
45
48
56
32
35

Sumber : Wet (2006)
Objek penelitian struktur modal tidak hanya dilakukan di perusahaan
keuangan seperti bank, asuransi, leasing tetapi dilakukan juga di perusahaan bukan
keuangan. Seppa (2007), mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor
finansial (amortisasi, return on investment, net working asset, earning before
interets and tax, tangibility) di berbagai perusaahan non financial dengan berbagai
ukuran perusahaan (size of firm). Penelitian ini dilakukan di negara Estonia dengan
260 sampel perusahaan.
Beberapa penelitian struktur modal yang sudah dilakukan berusaha mencari
aspek yang mempengaruhinya. Al-Najjar dan Taylor (2008) menginvestigasi secara
komparatif hubungan antara struktur kepemilikan dengan struktur modal. Bokpin
(2009) menginvestigasi hubungan antara makro ekonomi dengan struktur modal di
berbagai emerging country termasuk Indonesia. Vries (2010) menginvestigasi efek
dari karakteristik perusahaan dan faktor-faktor ekonomi terhadap struktur modal.
Su (2010) menginvestigasi hubungan antara struktur kepemilikan dan diversifikasi
perusahaan terhadap struktur modal.
Penelitian mengenai struktur modal sudah banyak dilakukan di Indonesia,
namun masih tetap terdapat peluang perbaikan sehingga perkembangan ilmu ini
makin lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Djakman dan Halomoan (2001)
di mana objek yang diambil adalah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada
periode tahun 1994 dan 1995. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan proxi
yang dikemukakan Allen (1991) melalui regresi linier. Kesimpulan yang diperoleh
dari penelitian tersebut yaitu adanya hubungan antara kebutuhan dana perusahaan
dan hutang jangka panjang. Mayoritas perusahaan di Indonesia mengikuti pola
pecking order theory yaitu dalam memenuhi kebutuhan modal digunakan mulai
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dari biaya yang termurah sampai dengan biaya termahal. Penelitian ini konsisten
dengan pengujian yang dilakukan oleh Shyam-Sunder dan Myers serta Allen.
Selanjutnya dilakukan pengujian yang sama oleh Suriawinata (2002)
terhadap emiten non financial di Bursa Efek Jakarta yang mengikuti pola trade off
theory. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Adedeji
(2002) yang bersifat kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengeluaran
hutang yang dilakukan perusahaan tidak mempunyai hubungan “one to one”
terhadap defisit perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Fitrijanti (2010) menguji apakah perusahaan
menerapkan target leverage berdasarkan prediksi teori trade off atau teori pecking
order. Penelitian ini menguji peranan target leverage dalam keputusan pendanaan
struktur modal yang dilakukan dengan menggunakan lag leverage sebagai variabel
independen. Metoda pengujian yang digunakan adalah regresi panel fixed effect
method untuk melihat konsistensi hasil keputusan pendanaan dan struktur modal.
Pengujian lainnya dilakukan oleh Santi (2002) dengan menggunakan data
panel untuk menguji variabel tangibility, growth opportunity, size dan profitability
yang mempengaruhi struktur modal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah seluruh
variabel tersebut mempengaruhi keputusan struktur modal. Penggunaan data panel
dalam penelitian yang dilakukan oleh Santi bertujuan untuk mengetahui pengaruh
individu perusahaan dan waktu dalam penentuan struktur modal perusahaan.
Pada industri telekomunikasi, penelitian lebih dominan diarahkan kepada
kontribusi tingkat struktur modal terhadap kinerja dan karakteristik perusahaan.
Winanda (2010) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh struktur modal terhadap
likuiditas dan profitabilitas serta dampaknya terhadap pemegang saham. Objek
penelitiannya adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dan PT Indonesia
Satelit (Indosat). Lan Chen, et al (2008) pada industri IT di Taiwan memperlihatkan
bahwa terdapat pengaruh dari R&D ratio, past profitability, firm size, tangible
asset, capital intensity, firm age terhadap leverage. Kerangka penelitiannya
diGambarkan melalui determinan struktur modal.
Salah satu tujuan perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nilai
perusahaan dapat dilihat dari pergerakan harga saham. Salah satu cara untuk
meningkatkan nilai perusahaan adalah mengoptimalkan struktur modal (Lasher,
2003). Penambahan leverage di atas nilai optimal dan pengurangan leverage di
bawah tingkat optimal keduanya akan membawa pada nilai yang maksimum.
Ahmed (2012) melakukan penelitian mengenai struktur modal yang optimal di
perusahaan telekomunikasi di United Kingdom (UK). Struktur modal yang optimal
dilihat berdasarkan tingkat weighted average cost of capital (WACC). WACC
minimum akan menghasilkan nilai perusahaan yang maksimum. Hasil penelitian
ini memperlihatkan bahwa tidak terdapat struktur modal optimal pada tingkat yang
sama pada perusahaan dalam industri telekomunikasi di UK.
Salah satu faktor yang mempengaruhi struktur modal adalah uniqueness
(keunikan). Menurut Titman (1984), uniqueness sebuah produk pada perusahaan
dapat dinyatakan apabila mempunyai karakteristik yang berbeda dengan produk
sejenis. Uniqueness juga dapat diperlihatkan dari proses memproduksi produk atau
service. Perusahaan operator telekomunikasi mempunyai keunikan menghasilkan
produk/service dalam proses bisnisnya. Keunikannya terlihat pada proses
menghasilkan produknya, dimana ketergantungan pada pada teknologi yang
digunakan sangat tinggi. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan di bidang
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telekomunikasi membutuhkan kebijakan pemilihan teknologi yang baik. Hal ini
dilakukan karena industri ini sarat dengan teknologi, life cycle pendek dan juga
mempunyai entry barrier yang rendah (Sherman 1995). Kebijakan akan pemilihan
teknologi sangat tergantung pada kebijakan pola investasi yang dilakukan.
Pengambil keputusan harus cermat mempertimbangkan investasi dengan
technology life cycle. Teknologi yang usang akan mengakibatkan hilangnya
kesempatan mendapatkan pengembalian investasi.
Sekalipun penelitian mengenai struktur modal sudah banyak dilakukan,
namun tetap dipandang sesuatu yang penting karena faktor-faktor yang
mempengaruhinya tetap berkembang. Teori struktur modal tidak berdiri sendiri
dalam ilmu keuangan tetapi selalu dikaitkan dengan faktor lain. Perkembangan ilmu
struktur modal mengarah kepada perilaku manajemen yang semakin memikirkan
optimal tidaknya sebuah struktur modal perusahaan.
Berdasarkan sintesa dari latar belakang, beberapa teori struktur modal dan
tinjauan empiris maka penelitian ini mencoba melihat apakah ada keragaman
struktur modal antar perusahaan di industri telekomunikasi di Indonesia. Penelitian
ini juga akan menganalisis apakah ada keragaman struktur modal antara
perusahaan yang kepemilikannya terdistribusi dan terkonsentrasi. Proses
pengambilan keputusan struktur modal pada perusahaan yang pemilikannya
terkonsentrasi relatif lebih mudah daripada yang terdistribusi.
Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya, penelitian ini merupakan
penelitian yang pertama kali dilakukan di industri telekomunikasi untuk
menganalisis apakah ada keragaman struktur modal antara perusahaan dalam
mengadopsi teknologi yang berbeda. Sektor telekomunikasi merupakan industri
dimana setiap perusahaan tidak menggunakan teknologi yang sama serta cara
mengadopsi teknologi (technology adoption model) yang berbeda. Perbedaan cara
mengadopsi teknologi ini akan erat kaitannya dengan struktur modal yang
dihasilkan. Dalam dunia telekomunikasi mempunyai kaitan dengan topik disruptive
technological changes.
Keputusan penetapan struktur modal akan mempunyai dampak terhadap
peningkatan nilai dari sebuah perusahaan. Stakeholder selalu menginginkan nilai
perusahaan yang maksimal. Penelitian ini akan berusaha mendapatkan struktur
modal optimal setiap perusahaan yang mengakibatkan nilai perusahaannya
maksimum. Ukuran atau indikator nilai perusahaan dapat berupa harga saham dan
Price Earning Ratio (PER). PER merupakan rasio antara harga saham dengan
keuntungan per harga saham (Keown 1996)
Penelitian ini juga akan menguji apakah perusahaan operator telekomunikasi
di Indonesia menggunakan teori trade off atau teori pecking order dengan melihat
penyesuaian menuju target leverage jangka panjang. Teori pecking order tidak
mengenal adanya target leverage.
Berbagai karakteristik perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan
struktur modal. Karakteristik tersebut sangat tergantung dari perusahaan yang
diteliti. Berdasarkan hasil penelitian empiris maka determinan struktur modal yang
menjadi variabel independennya adalah ukuran perusahaan (size of firm), tingkat
keuntungan (profitability), umur perusahaan (age of firm), struktur aset (assets
structure), pertumbuhan (opportunity growth), risiko bisnis (business risk).
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Perumusan Masalah
Industri telekomunikasi di Indonesia masih didominasi oleh 4 operator besar
sampai akhir tahun 2000. Sesuai dengan prinsip ekonomi industri, kondisi demikian
akan menghasilkan keuntungan yang besar dan cenderung menuju kartel. Sistem
ekonomi kartel akan mengakibatkan tingginya harga di pelanggan. Pemerintah
Indonesia sejak tahun 2002 membuka kesempatan masuknya operator baru dengan
tujuan untuk menghindari ekonomi industri yang tidak baik. Kebijakan ini secara
nyata mengakibatkan menurunnya tingkat pertumbuhan keuntungan hampir pada
seluruh operator telekomunikasi. Untuk mengurangi penurunan pertumbuhan
tingkat keuntungan tersebut, perusahaan menggunakan berbagai instrumen strategi
keuangan disamping strategi lain seperti strategi produk, layanan, rantai pasokan,
interkoneksi, sharing facility.
Instrumen keuangan yang digunakan adalah pengelolaan struktur modal
perusahaan. Perusahaan telekomunikasi harus masuk ke strategi ini yang
sebelumnya tidak diperhatikan karena masih mempunyai keuntungan yang tinggi
untuk investasi baru atau mengganti teknologi yang lama. Walaupun strategi ini
sudah dilakukan sejak tahun 2001 oleh sebagian besar perusahaan telekomunikasi
namun tetap tidak menghasilkan kondisi yang lebih baik. Hal ini terlihat dari
pertumbuhan tingkat keuntungan belum dapat kembali pada angka tertinggi yang
pernah dicapai.
Dengan permasalahan di atas diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan
pemikiran baru pada sisi keuangan perusahaan terutama stategi struktur modal
perusahaan. Penelitian ini dilaksanakan di Indonesia untuk memperbanyak kajian
mengenai struktur modal secara khusus pada sektor telekomunikasi. Permasalahan
yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah keragaman struktur modal antar perusahaan telekomunikasi
di Indonesia, keragaman berdasarkan struktur kepemilikan dan teknologi
yang digunakan?
2. Bagaimana hubungan antara struktur modal dengan nilai perusahaan pada
perusahan operator telekomunikasi di Indonesia yang tercatat di BEI
sehingga dihasilkan struktur modal yang optimal?
3. Apakah perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia memiliki target
hutang (leverage) dan bagaimana perusahaan melakukan penyesuaian
menuju target tersebut?
4. Bagaimana pengaruh karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, tingkat
keuntungan, umur perusahaan, struktur aset, pertumbuhan dan risiko bisnis)
terhadap struktur modal pada perusahaan telekomunikasi di Indonesia?
Tujuan Penelitian
Pada intinya tujuan penelitian ini adalah memberikan penjelasan
permasalahan melalui studi empiris berdasarkan model yang dibangun yaitu untuk:
1. Menganalisis keragaman struktur modal antar perusahan operator
telekomunikasi di Indonesia, keragaman berdasarkan struktur kepemilikan
dan disruptive technological change.
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2. Mengetahui hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan pada
perusahan operator telekomunikasi di Indonesia yang tercatat di BEI
sehingga diketahui struktur modal yang optimal.
3. Mengetahui ada tidaknya target hutang pada perusahaan operator
telekomunikasi di Indonesia dan penyesuaian perusahaan menuju target
tersebut.
4. Mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, tingkat
keuntungan, umur perusahaan, struktur aset, pertumbuhan dan risiko bisnis)
terhadap struktur modal pada perusahaan operator telekomunikasi di
Indonesia.
Manfaat Penelitian
Manfaat Teoritis
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah,
berupa penjelasan mengenai struktur modal untuk kasus Indonesia pada
perusahaan operator telekomunikasi.
2. Hasil penelitian juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya
untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat berguna bagi
pengembangan ilmu manajemen bisnis khususnya bidang kajian
manajemen keuangan.
Kegunaan Praktis
1. Sebagai pedoman bagi pengambil keputusan sumber dana dalam suatu
perusahaan maupun pihak yang berkepentingan dengan masalah struktur
modal perusahaan.
2. Pengetahuan tentang pengaruh variabel-variabel karakteristik perusahaan
terhadap struktur modal dan tingkat hutang yang paling tepat bagi suatu
perusahaan sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan keputusan yang
lebih baik mengenai sumber dana perusahaan dibandingkan hanya
berdasarkan acuan normatif.
Ruang Lingkup Penelitian
Perkembangan dalam industri telekomunikasi di Indonesia sejak tahun 2003
mengalami kemajuan yang tinggi sampai saat ini. Perubahan teknologi yang cepat
di industri ini mempunyai dampak pada pola pembiayaan yang dilakukan. Investor
diharapkan mempunyai Gambaran dan informasi bagaimana manajemen
perusahaan telekomunikasi di Indonesia mengelola struktur kapital sehingga dapat
meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dicerminkan dari harga saham
dan PER.
Ruang lingkup penelitian ini adalah kebijakan tentang struktur modal.
Struktur modal diukur berdasarkan debt equity ratio (DER). DER adalah
perbandingan antara total hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan
dengan total nilai saham perusahaan. Perbandingan ini sama-sama mempunyai
biaya. Biaya hutang disini adalah biaya untuk mendapatkan hutang dan bunga
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hutang itu sendiri. Biaya yang ada pada saham berupa biaya penerbitan saham,
dividen atau investasi kembali. Perusahaan yang diteliti adalah operator
telekomunikasi di Indonesia yang sudah masuk pada Bursa Efek Indonesia (BEI)
sejak tahun 2006 sampai 2011. Adapun alasan memilih periode ini adalah
perubahan penggunaan teknologi terjadi dalam waktu tersebut.
Penelitian ini fokus pada analisis perbedaan struktur modal dalam setiap
perubahan teknologi, berapa besar struktur modal yang optimal, seberapa cepat
perusahaan melakukan penyesuaian pada tingkat struktur modal tersebut serta
faktor-faktor determinan yang mempengaruhi struktur modal itu sendiri.
Kebaruan Penelitian
Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya untuk
beberapa hal, antara lain:
1. Dari sisi analisis, dilakukan uji beda apakah terdapat perbedaan struktur
modal berdasarkan kepemilikan perusahaan (terkonsentrasi/terdistribusi)
dan pemanfaatan teknologi yang digunakan. Sepanjang pengamatan dan
penggalian informasi mengenai penelitian struktur modal, analisis
berdasarkan pemanfaatan teknologi yang digunakan belum pernah
dilakukan. Dari sisi teknik analisis, salah satu untuk menjawab pertanyaan
penelitian adalah dengan teknik analisis rancangan percobaan yang banyak
digunakan dalam ilmu pertanian dan kesehatan.
2. Berusaha menemukan struktur modal yang optimal pada perusahaan di
industri telekomunikasi di Indonesia. Hal ini merupakan pertama kali di
Indonesia pada perusahaan telekomunikasi dengan objek penelitian
seluruh perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia.
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