
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dalam menjalankan bisnis, suatu perusahaan memerlukan sumber daya 

berupa aset dengan jumlah dan kualitas yang memadai. Sumber dana untuk 

membiayai perolehan aset tersebut dapat diperoleh baik dari pihak pemilik 

perusahaan berupa ekuitas maupun dari pihak ketiga berupa utang. Pembiayaan 

dengan ekuitas memiliki kendala berupa keterbatasan dana dari pemilik ataupun 

persyaratan-persyaratan dari otoritas pengawas pasar modal yang harus dipenuhi 

jika perusahaan melakukan penawaran umum saham ke masyarakat (Bougetef dan  

Chichti, 2010).  

Pembiayaan melalui pihak ketiga (utang) memiliki keuntungan dengan 

adanya penghematan pajak (tax shield), sehingga dapat meningkatkan 

profitabilitas dan nilai perusahaan (Tanimura, 2001; Brealey et al., 2014). 

Semakin besar utang yang digunakan sebagai pembiayaan perusahaan akan 

semakin meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan (Hull, 2007). Namun 

demikian, jumlah utang yang semakin besar memiliki risiko yang akan 

menghantarkan perusahaan ke arah financial distress [Altman dan Hotchkiss 

(2006); Narungtanupon (2000); Bar-Or (2000) ; Chen dan Merville (1999)]. 

Adanya trade-off antara manfaat dan risiko atas pilihan utang dan ekuitas 

merupakan salah satu penyebab tidak mudahnya keputusan manajemen dalam 

menentukan kebijakan struktur modal perusahaan dan menjadi salah satu topik 

riset yang diminati di bidang keuangan (Howe dan Jain, 2010).   

Tingkat utang yang digunakan dalam bisnis oleh perusahaan jumlahnya 

dapat bervariasi antara nol yaitu seluruh pembiayaan dengan menggunakan 

ekuitas sampai dengan 100% yaitu seluruh pembiayaan perusahaan dengan utang. 

Tingkat utang juga bervariasi antar industri maupun antara perusahaan dalam 

industri sejenis, yang mengindikasikan tidak adanya aturan yang berlaku umum 

untuk menetapkan tingkat utang bagi masing-masing perusahaan.  Rasio tingkat 

utang terhadap ekuitas (Debt Equity Ratio/ DER) pada perusahaan masuk bursa di 

Bursa Efek Indonesia selama lima tahun terakhir (tahun 2007 sampai dengan 

2012) per sektor/jenis  industri tersaji pada Tabel 1. 

Tabel 1 memperlihatkan rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio) 

yang merupakan proxy dari struktur modal perusahaan.  Data DER dalam Tabel 1 

tersebut menunjukkan suatu pola yang beragam antar sektor industri selama 

periode 2007 – 2012.   Hal ini sangat menarik untuk diteliti untuk membuktikan 

anggapan bahwa struktur modal perusahaan akan dipengaruhi oleh industri 

dimana perusahaan beroperasi. Disamping itu, data tersebut juga belum dapat 

menunjukkan adanya perbedaan pola pembiayaan perusahaan di antara berbagai 

sektor industri, kecuali sektor keuangan yang relatif konsisten struktur modalnya 

dan sektor transportasi dan infrastruktur yang rasio utang terhadap ekuitasnya 

paling tinggi diantara sektor lainnya.   
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Tabel 1  Debt to Equity Ratio per sektor  di BEI Periode 2007 - 2012 

N

No. Sektor 
Debt to Equity Ratio 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Pertanian 1,830 1,456 3,774 1,726 1,769 5,558 

2. Pertambangan 1,119 1,015 1,266 1,158 1,270 2,547 

3. 
Industri Dasar dan 

Kimia 
3,527 2,820 3,310 2,479 3,054 1,423 

4. Aneka Industri 0,945 1,523 1,765 1,550 1,150 0,520 

5. Barang Konsumsi 1,769 2,804 1,789 1,892 2,204 1,307 

6. 
Properti dan Real 

Estat 
1,438 1,665 1,668 1,457 1,225 1,905 

7. 
Transportasi dan 

Infrastruktur 
3,920 3,959 3,440 4,545 3,067 1,864 

8. Keuangan 5,467 5,110 5,469 5,266 5,048 5,209 

9. 
Perdagangan, Jasa, 

dan Investasi 
0,954 1,226 1,197 1,105 1,063 1,548 

Sumber: http://www.idx.co.id, diolah. Debt to Equity Ratio dihitung dari jumlah utang jangka 

panjang dibagi dengan jumlah ekuitas (IDX, 2007-2012). 

  

Struktur modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu pula dimasukkan 

dalam penelitian karena meskipun BUMN telah masuk bursa sehingga sebagian 

sahamnya dimiliki oleh masyarakat umum, namun kepemilikan mayoritas masih 

dikuasai oleh Negara. Pola pembiayaan BUMN tersebut diperkirakan akan 

berbeda dengan perusahaan masuk bursa yang dimiliki oleh non Negara.  Nilai 

Debt to Equity Ratio BUMN masuk bursa dalam periode 2008-2012 disajikan 

pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Rerata Debt to Equity Ratio  BUMN masuk bursa 

Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 

BUMN Bank (n=4) 11,44 10,26 8,87 8,50 7,75 

BUMN Non Bank 1,63 1,40 0,98 1,01 1,07 

Rerata DER Total BUMN 6,54 5,83 4,93 4,75 4,41 

Jumlah BUMN (n) 14 15 17 18 18 

Sumber: http://www.idx.co.id, diolah. Debt to Equity Ratio dihitung dari jumlah utang jangka 

panjang dibagi dengan jumlah ekuitas (IDX, 2008-2012) 

 

Pada tahun 2012, dari 18 BUMN yang mencatatkan sahamnya di Bursa 

Efek Indonesia, 4 perusahaan merupakan bank dan 14 perusahaan bergerak dalam 

bidang industri nonperbankan. Rerata debt to equity ratio pada keseluruhan 4 

BUMN bank  menunjukkan tingkat yang sangat tinggi dibandingkan rerata debt 

http://www.idx.co.id/


 

 

 
3 

ratio BUMN non bank. Namun demikian, rerata debt to equity ratio BUMN bank 

tersebut cenderung menurun selama periode 2008 – 2012. Rerata debt to equity 

ratio BUMN nonbank menunjukkan jumlah yang relatif jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan rerata debt to equity ratio BUMN Bank. Pada  tahun 2008 

sampai dengan 2010 rerata debt to equity ratio BUMN nonbank cenderung turun 

dan kemudian  dari 2010 sampai dengan 2012 rerata debt to equity ratio BUMN 

nonbank  cenderung stabil pada tingkat 0,98 - 1,07.  

Struktur modal tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut untuk mengetahui 

hubungannya dengan peraturan atau ketentuan dari pemerintah, dalam hal ini 

Kementerian BUMN sebagai pemegang mayoritas saham BUMN. Disamping itu, 

perlu pula diteliti hubungan struktur modal yang dimiliki  BUMN dengan struktur 

modal yang pada umumnya dijalankan oleh perusahaan non BUMN dalam sektor 

industri  yang sama dengan BUMN dimaksud.  

Penelitian tentang pengaruh kepemilikan terhadap struktur modal 

menunjukkan hasil yang bervariasi.  Perusahaan yang dimiliki oleh Negara 

sebagai pemegang saham mayoritas/pengendali memiliki leverage yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham 

individu (Li et al., 2011; Okuda dan Nhung, 2012). Namun demikian, Ruan et al. 

(2011) menemukan adanya hubungan yang tidak linier antara kepemilikan dengan 

nilai perusahaan dan struktur modal. 

Penentuan struktur modal menjadi penting karena pilihan jenis pembiayaan 

yang membentuk struktur modal akan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas 

(Pandey, 2004), nilai perusahaan (Koslowsky, 2009), biaya modal dan keputusan 

investasi (Al-Qaisi, 2010), serta akumulasi modal (Moalusi, 2007). Disamping itu, 

Wokukwu (2000) dan Roper (2002) menemukan adanya hubungan antara siklus 

hidup perusahaan dengan struktur modal. Namun demikian, meskipun tingkat 

utang akan memengaruhi nilai perusahaan, penentuan tingkat utang yang optimal 

masih menjadi masalah yang menarik untuk dijadikan sebagai bahan penelitian 

dengan tujuan  mengetahui tingkat penyesuaian yang dilakukan perusahaan dalam 

mencapai target struktur modal.  

Pemilihan obyek penelitian pada perusahaan masuk bursa didasari oleh 

pemikiran bahwa pasar modal memiliki peran penting dalam mendukung 

perekonomian suatu Negara (Mishkin, 2012; Subiyantoro dan Riphat, 2004). 

Pasar modal menyediakan tempat bagi perusahaan untuk memeroleh dana dari 

masyarakat yang akan digunakan bagi pengembangan usaha perusahaan.  Di sisi 

lain, pasar modal akan mendorong perusahaan-perusahaan yang telah menjual 

sahamnya ke masyarakat untuk lebih transparan dan akuntabel dalam 

penyampaian kinerja keuangan perusahaan dan informasi penting lainnya. Pasar 

modal yang efisien akan memberikan reward berupa kenaikan harga saham 

perusahaan apabila perusahaan memiliki kinerja yang bagus dan akan 

memberikan punishment berupa penurunan nilai saham perusahaan apabila kinerja 

perusahaan mengalami penurunan. Mekanisme ini diharapkan akan mendorong 

perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di bursa untuk menerapkan tata 

kelola korporasi dengan baik (good corporate governance) agar dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan (Saad, 2010; Bolton, 2006).  

Pentingnya pasar modal Indonesia bagi perekonomian dapat dilihat pada 

Tabel 3 tentang  Kinerja Bursa Efek Indonesia yang menginformasikan data 

jumlah perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana (Initial Public 
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Offering) dalam 5 tahun terakhir (2008-2012) dan nilai penjualan sahamnya, serta 

nilai kapitalisasi pasar.  

 

Tabel 3 Kinerja Bursa Efek Indonesia 2008 - 2012 

No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Jumlah Perusahaan IPO 17 13 23 25 23 

2. Nilai IPO (miliar Rp) 23.000 13.000 20.000 19.590 29.970 

3. 
Nilai Kapitalisasi Pasar 

(triliun Rp) 
1.857,22 2.019,38 3.247,10 3.537,29 4.126,99 

Sumber:   Bursa Efek Indonesia, Fact Book 2008-2012 (IDX, 2008-2012) 

  

Data kinerja Bursa Efek Indonesia pada Tabel 3 menunjukkan peran Bursa 

Efek Indonesia yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia.  Nilai 

kapitalisasi pasar seluruh perusahaan yang tercatat di BEI meningkat sangat tajam 

dari Rp1.857,22 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp4.126,99 triliun pada akhir 

2012, atau menunjukkan peningkatan sebesar 222,21% dalam kurun waktu empat 

tahun. Total nilai kapitalisasi pasar tahun 2012 tersebut mencapai 50,07% dari 

GDP Indonesia di tahun yang sama sebesar Rp8.241,9 triliun (BPS, 2012). Oleh 

karena itu, menjadi menarik untuk diteliti bagaimana struktur modal perusahaan-

perusahaan yang telah masuk bursa (go public) tersebut terkait dengan komposisi 

penggunaan utang dan ekuitas sebagai sumber pendanaan.  

 Penelitian terhadap perusahaan masuk bursa di Indonesia penting untuk 

dilakukan mengingat selama ini penelitian internasional banyak mengambil 

tempat di negara-negara maju. Saat ini, penelitian tersebut mulai diarahkan ke 

Negara-negara berkembang. Hal ini dilakukan mengingat prospek pertumbuhan 

ekonomi yang relatif tinggi di Negara berkembang. OECD (2012) memprediksi 

rerata pertumbuhan GDP Indonesia antara 2011-2030 sebesar 5,3% dan 

menempati urutan ketiga dalam pertumbuhan ekonomi dunia setelah India dengan 

rerata pertumbuhan GDB sebesar 6,7% dan China sebesar 6,6%. Dalam jangka 

panjang antara 2011-2060, rerata pertumbuhan GDP Indonesia diprediksi masih 

tinggi yaitu sebesar 4,1%, sedikit di atas China dengan rerata pertumbuhan GDP 

sebesar 4%, dan berada di urutan kedua setelah India yang diperkirakan memiliki 

rerata pertumbuhan GDP sebesar 5,1%.  

Lembaga konsultan dunia lainnya juga mendukung prediksi OECD tersebut. 

Price Waterhouse Copper (2013) memprediksi Indonesia akan menjadi kekuatan 

ekonomi dunia nomor 11 pada tahun 2030 dan meningkat menjadi nomor 8 pada 

tahun 2050. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi tersebut masih memiliki 

permasalahan terkait dengan kurang meratanya distribusi pertumbuhan ekonomi 

pada seluruh wilayah Indonesia dan seluruh penduduk Indonesia sehingga kurang 

berkualitas (Todaro dan Smith, 2003; Mankiw, 2012), serta masih didominasi 

oleh pengeluaran untuk konsums. Namun demikian, prediksi tersebut diperkirakan 

akan menarik perhatian pelaku bisnis internasional terhadap perkembangan 

ekonomi dan bisnis di Indonesia. Mereka akan memberikan perhatian terhadap 

hasil penelitian yang berkaitan dengan Indonesia untuk mendukung pengambilan 

keputusan bisnis yang akan dilakukan. 

Kombinasi pendanaan melalui ekuitas dan utang akan menentukan struktur 

modal perusahaan. Secara teoritis, pendanaan perusahaan diarahkan untuk 
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mendapatkan struktur modal yang optimal yaitu struktur modal yang akan 

memberikan keuntungan/manfaat keuangan berupa meningkatnya nilai 

perusahaan sekaligus akan mengurangi risiko perusahaan terjebak dalam kondisi 

financial distress yang akan dapat mengarahkan perusahaan ke jurang 

kebangkrutan (Tanimura, 2001; Damodaran, 2011). 

Financial distress merupakan kondisi dimana suatu perusahaan mengalami 

kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajiban mereka sehingga dapat 

menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan (Fitzpatrick, 2004; 

Ilman et al., 2011). Indikator untuk menentukan keberadaan financial distress 

meliputi antara lain terjadinya penundaan atas pesanan pengiriman barang, 

pengurangan kualitas produk, hilangnya kepercayaan pelanggan, dan 

ketidakmampuan perusahaan memenuhi biaya operasi serta mengalami kerugian. 

Fenomena adanya perusahaan publik yang sedang mengalami financial distress 

nampak dari adanya perusahaan yang dihapuskan dari pencatatan transaksi di 

bursa saham (delisting) (Pranowo, 2010).  

Contoh perusahaan yang mengalami delisting karena masalah kesulitan 

keuangan adalah PT Bukaka Teknis Utama Tbk dan PT Suryainti Permata Tbk. 

PT Bukaka Teknis Utama Tbk. yang bergerak dalam sektor industri konstruksi 

mengalami delisting sejak 1 Desember 2009. Perusahaan tersebut dipaksa oleh 

otoritas Bursa Efek Indonesia untuk menghapus transaksi sahamnya di bursa 

(force delisting) karena proses restrukturisasi utang perusahaan sebesar US$87 

juta tidak memperlihatkan hasil dalam penyelesaiannya.  

Pada tanggal 28 Februari 2012, BEI melakukan delisting atas perdagangan 

saham PT Suryainti Permata Tbk. yang bergerak dalam bisnis pengembangan dan 

konstruksi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, dan permukiman. 

Penyebabnya adalah penyelesaian utang perusahaan sejumlah US$70,7 juta yang 

berlarut-larut (Munthe, 2012). Sebelum keputusan delisting diambil, perdagangan 

saham perusahaan telah dibekukan (suspend) selama dua tahun oleh BEI karena 

perusahaan gagal membayar bunga obligasi sebesar US$5,03 juta per semester 

kepada Oversign BV yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. 

Selain itu, kondisi perusahaan yang sedang mengalami financial distress 

juga nampak pada saat diumumkan pembekuan perdagangan saham suatu 

perusahaan oleh BEI karena adanya informasi bahwa perusahaan tersebut tidak 

dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dan bunga utang pada saat jatuh 

tempo. PT Bakri Telekom Tbk. merupakan salah satu perusahaan yang mengalami 

penundaan perdagangan saham oleh otoritas BEI. Pada tanggal 4 September 2012, 

saham perusahaan dibekukan sementara karena perusahaan tidak dapat memenuhi 

kewajiban pembayaran utang pada saat jatuh tempo (Putra, 2012).  

Penelitian sebelumnya mengenai struktur modal perusahaan di Indonesia 

dengan menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia pada umumnya dilakukan 

pada sektor industri tertentu.  Nurrohim (2008), Margaretha dan Ramadhan (2010), 

Santika dan Sudiyatno (2011), Saadah dan Prijadi (2012) meneliti faktor-faktor 

yang memengaruhi struktur modal pada sektor industri manufaktur. Kesuma 

(2009) meneliti hal yang sama pada perusahaan real estate dan menghubungkan 

struktur modal dengan harga saham, sedangkan Yuhesril (2008) meneliti faktor-

faktor yang memengaruhi struktur modal pada perusahaan farmasi. Wardiman 

(2012) melakukan penelitian tentang penerapan Teori Pecking Order pada 

perusahaan kelapa sawit di Indonesia, sedangkan Ruslim (2009) menguji Teori 
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Pecking Order atas saham LQ-34 di BEI. Tidak terdapat penelitian tentang 

struktur modal yang telah dilakukan terhadap seluruh perusahaan masuk bursa dan 

seluruh industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah dipublikasikan.   

 

 

Perumusan Masalah 

Pembiayaan dengan utang (debt financing) memiliki keuntungan keuangan 

berupa tax shield yaitu dapat dikurangkannya biaya bunga utang dari pendapatan 

kena pajak perusahaan. Semakin besar nilai utang perusahaan akan semakin besar 

pula nilai tax shield  yang diperoleh perusahaan. Namun demikian, penggunaan 

utang yang besar/berlebihan tidak hanya akan mendatangkan keuntungan pajak 

bagi perusahaan tetapi  juga memunculkan risiko berupa ketegangan keuangan 

(financial distress) yang akan menimbulkan biaya ketegangan keuangan (financial 

distress costs). Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menentukan proporsi 

masing-masing jenis pembiayaan yang dipilih untuk mendapatkan  struktur modal 

yang optimal yaitu kombinasi pembiayaan dengan utang dan ekuitas yang 

memaksimalkan keuntungan pajak (tax shield) yang diperoleh perusahaan 

sekaligus meminimalkan biaya ketegangan keuangan (financial distress costs) 

yang dihadapi perusahaan dari penggunaan utang yang berlebihan.  

Namun demikian, belum ada teori struktur modal yang dapat memastikan 

penentuan struktur modal yang optimal (Liao, 2008). Hal ini juga terkait dengan 

kondisi dalam praktik bahwa struktur modal memiliki sifat dinamis, sehingga 

pengukurannya harus pula dilakukan dengan model struktur modal dinamis 

(Farhat, 2003; Nishioka dan Baba, 2004). Sehubungan dengan hal tersebut, untuk 

menentukan struktur modal optimal digunakan pendekatan target struktur modal 

yaitu struktur modal yang diharapkan akan dibentuk oleh perusahaan pada periode 

berikutnya berdasarkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini (Kayhan, 

2004; Hovakimian, 2004). Model yang digunakan untuk meneliti hal tersebut 

adalah partial adjustment model yang memungkinkan diketahui adanya upaya 

perusahaan dalam menyesuaikan struktur modal mereka untuk mencapai target 

struktur modal dan seberapa cepat penyesuaian tersebut dilakukan.   

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu:   

1. Apakah terdapat perbedaan debt ratio di antara berbagai sektor industri di 

Bursa Efek Indonesia (BEI)?  

2. Seberapa cepat perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia  melakukan penyesuaian untuk mencapai target struktur modal? 

3. Bagaimana pengaruh variabel determinan, krisis ekonomi, dan 

kepemilikan (BUMN dan Non BUMN)  terhadap struktur modal 

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia?  

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah melakukan investigasi  berbagai 

variabel determinan yang memengaruhi struktur modal perusahaan yang ada di 

Bursa Efek Indonesia.  Disamping itu, penelitian juga ditujukan untuk 

menginvestigasi penerapan teori Trade-Off dalam kebijakan pembiayaan 
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perusahaan dengan menggunakan utang yang membentuk struktur modal 

perusahaan di Indonesia. Secara khusus, tujuan penelitian adalah untuk: 

1. Menganalisis perbedaan debt ratio di antara berbagai sektor industri di Bursa 

Efek Indonesia (BEI).  

2. Menentukan kecepatan penyesuaian yang dilakukan perusahaan-perusahaan 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam mencapai target struktur modal. 

3. Mengidentifikasi pengaruh variabel determinan, krisis ekonomi, dan 

kepemilikan (BUMN dan Non BUMN) terhadap struktur modal perusahaan 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

 

Manfaat Penelitian    

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi akademisi 

berupa pengayaan literatur tentang struktur modal perusahaan, khususnya 

perusahaan masuk bursa di Indonesia serta pengujian Partial Adjustment Model 

yang digunakan untuk menentukan kecepatan penyesuaian yang dilakukan 

perusahaan dalam mencapai target struktur modal. Selain itu, penelitian 

diharapkan akan memberikan bukti empiris mengenai struktur modal perusahaan 

terbuka di Indonesia. Hal ini akan memberikan informasi penting bagi investor 

atau calon investor yang akan menanamkan investasinya di Indonesia. 

Hasil penelitian juga dapat dimanfaatkan oleh pihak regulator dan pengawas 

pasar modal yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan pihak Bursa Efek Indonesia untuk  

memetakan risiko default atas penggunaan utang pada seluruh kelompok sektor 

industri sehingga dapat diformulasikan kebijakan pengendalian atas risiko tersebut.   

Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

pemahaman tentang adanya trade-off atas penggunaan utang sebagai sumber 

pembiayaan perusahaan yang dapat memengaruhi nilai perusahaan. Disamping itu, 

hasil penelitian diharapkan dapat memberikan panduan bagi manajemen dalam 

menentukan penggunaan utang dan ekuitas perusahaan dalam kisaran tertentu 

yang ditargetkan sehingga dapat dijadikan acuan untuk mencapainya dalam 

jangka waktu tertentu.  

 

Kebaruan Penelitian 

 

Kebaruan dari penelitian ini didapatkan dari: 

1. Penerapan Partial Adjustment Model dalam menguji teori trade-off dengan 

model struktur modal dinamis yang diterapkan dalam konteks seluruh 

perusahaan pada seluruh sektor industri yang ada di Bursa Efek Indonesia. 

2. Penggunaan debt ratio berupa utang dibagi dengan utang ditambah ekuitas 

sebagai proxy struktur modal, dimana nilai utang yang digunakan adalah 

penjumlahan utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang 

memiliki beban bunga (non interest bearing debts).  

Disamping itu, penggunaan data terkini sampai dengan 2012, yang meliputi 

pengaruh adanya krisis ekonomi global yang bersumber dari masalah kredit 

kepemilikan rumah yang macet di Amerika Serikat pada tahun 2008, diharapkan 

dapat memberikan kontribusi terhadap hasil penelitian sejenis yang telah ada. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian meliputi struktur modal perusahaan publik yang 

mencatatkan  perdagangan sahamnya di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2005 sampai dengan 2012, termasuk pemisahan periode sebelum dan setelah 

krisis keuangan global tahun 2008 untuk dapat menentukan pengaruh krisis 

tersebut terhadap struktur modal perusahaan di Indonesia. Penelitian atas 

pengaruh kepemilikan dilakukan dengan membedakan kepemilikan oleh  Negara 

(BUMN)  dan kepemilikan oleh perusahaan/individu masyarakat (non BUMN). 

 Keterbatasan penelitian adalah tidak menghitung tingkat struktur modal 

optimal. Penelitian juga tidak memasukkan variabel perilaku seperti tingkat 

keyakinan manajer terhadap penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan dan 

tingkat perilaku manajer terhadap risiko atas penggunaan utang, serta pandangan 

manajer terhadap sumber pembiayaan utang dan saham. Selain itu, penelitian ini 

tidak mengestimasi pengaruh siklus hidup (life cycle) perusahaan terhadap 

penggunaan utang dalam membentuk struktur modal. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA    

   Teori Struktur Modal   

Struktur modal merupakan bauran utang dan ekuitas yang digunakan  untuk 

membiayai aset perusahaan (Laux, 2011). Utang jangka pendek seringkali 

dikeluarkan dari pengertian utang tersebut dan dimasukkan ke dalam topik 

manajemen modal kerja. Oleh karena itu, komponen yang dimasukkan sebagai 

bagian dari struktur modal adalah utang wesel jangka panjang, leasing, utang 

obligasi, saham preferen dan saham biasa sebagai sumber pembiayaan utama 

investasi atau proyek perusahaan.  

Perkembangan teori struktur modal menurut Manurung (2011) disajikan 

pada Gambar 1. Menurut Manurung (2011), pembahasan mengenai struktur modal 

dimulai dari hasil penelitian David Duran pada tahun 1952 yang menyatakan 

bahwa perhitungan nilai perusahaan dapat dilakukan dengan pendekatan struktur 

modal. Teori struktur modal yang dianggap sebagai awal perkembangan teori 

tersebut adalah teori yang  dikemukakan oleh Modligiani dan Miller (1958) yang 

dikenal dengan teori MM dengan proposisi I dan II. Teori MM ini dikenal dengan 

sebutan Irrelevance Theory, karena berdasarkan teori ini proporsi hutang dan 

ekuitas dipandang tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Perkembangan lebih lanjut dari teori MM adalah teori Pecking Order yang 

dikemukakan oleh Donaldson pada tahun 1961. Teori ini membahas urutan 

sumber pembiayaan yang digunakan perusahaan yaitu dari dana internal, utang, 

dan ekuitas.  Teori Trade-Off yang membahas tentang pertukaran antara manfaat 

pajak (tax shield) yang berasal dari beban bunga utang dan biaya ketegangan 

keuangan (financial distress) dari penggunaan utang yang berlebihan disampaikan 

oleh Stiglitz pada tahun 1969 dan Haugen dan Papas pada tahun 1971. 

Berdasarkan teori ini, perusahaan akan berupaya untuk mencapai tingkat struktur 
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