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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

Industri Tekstil & Produk Tekstil (TPT) di Indonesia hingga saat ini masih 

memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Berdasarkan data BPS (2014) industri tekstil, barang kulit dan alas kaki 

mempunyai kontribusi 3.11 % terhadap total PDB dan 11.09 % terhadap industri 

pengolahan pada tahun 2004 (BPS 2014). Industri pengolahan sendiri 

berkontribusi 28.07% terhadap total PDB pada tahun 2004 dan merupakan sektor 

industri yang memiliki kontribusi tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Pada 

tahun 2013, kontribusi industri pengolahan turun menjadi 23.70% namun tetap 

menjadi sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap total PDB.  

Pada Tabel 1, terlihat bahwa jumlah kontribusi industri tekstil, barang kulit 

dan alas kaki terus meningkat dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir. Namun 

demikian, persentase kontribusi terhadap total PDB dan terhadap industri 

pengolahan semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini dimungkinkan karena 

berkembangnya subsektor lainnya sehingga persentase industri tekstil, barang 

kulit dan alas kaki menjadi berkurang.  

 

Tabel 1  PDB tekstil, barang kulit dan alas kaki atas dasar harga berlaku, 2004– 

2013  

Tahun Jumlah  

(jutaan rupiah) 

Persentase terhadap 

total PDB (%) 

Persentase 

terhadap industri 

pengolahan (%) 

2004 71,474.10 3.11 11.09 

2005 77,087.20 2.78 10.14 

2006 90,116.50 2.70 9.80 

2007 95,598.40 2.37 8.76 

2008 104,829.70 2.12 7.62 

2009 116,547.00 2.08 7.89 

2010 124,204.20 1.93 7.77 

2011 143,385.20 1.93 7.94 

2012* 156,634.10 1.90 7.94 

2013** 172,422.50 1.90 8.10 

Sumber : BPS (2014) diolah  

Keterangan : *) merupakan angka sementara 

                      **) merupakan angka sangat sementara 

 

Industri TPT merupakan salah satu industri yang memiliki nilai tambah 

yang cukup besar. Pada Tabel 2 terlihat nilai tambah subsektor tekstil dan pakaian 

jadi (garmen) yang cukup besar dan meningkat dari tahun ke tahun. Selain 

mempunyai kontribusi yang cukup signifikan dalam PDB, industri TPT juga 

banyak menyerap tenaga kerja, baik yang bekerja secara langsung maupun tidak 

langsung. Hal ini didukung dengan banyaknya jumlah perusahaan yang berada 

dalam subsektor tekstil dan garmen di Indonesia.  
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Tabel 2  Nilai tambah (harga pasar) industri besar sedang menurut subsektor 

(jutaan rupiah), 2009 – 2013  

No Subsektor  2009 2010 2011 2012 2013* 

1 Makanan 129,058 156,994 192,190 222,838 224,526 

2 Kendaraan bermotor, trailer, 

semi trailer dan alat angkut 

lainnya 

104,152 155,958 163,236 182,701 213,873 

3 Bahan kimia dan barang dari 

bahan kimia 

67,813 83,298 10,313 126,470 118,043 

4 Farmasi, produk obat kimia dan 

obat tradisional 

74,659      38,574  30,987 13,781 48,640 

5 Pengolahan tembakau 61,181 62,422 67,169 91,946 85,388 

6 Tekstil dan pakaian jadi 62,352 70,747 79,515 91,840 68,551 

7 Karet, barang karet dan plastik 42,964 50,573 54,040 59,355 56,206 
Sumber : BPS (2014) 

Keterangan : *) merupakan angka sementara 

 

Berdasarkan data BPS (2014) untuk kelompok industri besar sedang, 

jumlah tenaga kerja pada subsektor tekstil dan garmen pada tahun 2012 mencapai 

1,082,458 orang tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja ini merupakan yang terbesar 

dibandingkan subsektor lainnya. Total penyerapan tenaga kerja sekitar 22 % dari 

total tenaga kerja. Sementara jumlah perusahaan tekstil dan garmen di Indonesia 

pada tahun 2012 adalah sebanyak 4,494 perusahaan, jumlah tersebut merupakan 

kedua terbesar setelah industri makanan (5,662 perusahaan). 

Industri TPT juga merupakan salah satu subsektor dari kelompok sektor 

aneka industri di BEI yang memberikan kontribusi cukup besar dalam nilai 

kapitalisasi pasar sektor aneka industri. Secara umum nilai kapitalisasi sektor 

aneka industri mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kinerja saham sektor 

aneka industri dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3  Kapitalisasi pasar sektor aneka industri  (jutaan rupiah), 2009 -   2013 

No Jenis Industri 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Mesin dan alat berat 0 0 0 0 282 

2 Otomotif dan komponen 150,827 252,931 348,210 455,690 324,499 

3 Tekstil dan garmen 16,279 8,882 11,041 11,729 12,839 

4 Sepatu 693 1,104 940 857 1,438 

5 Kabel 1,533 1,689 2,189 3,345 2,978 

6 Elektronik 186 142 151 177 145 

7 Lainnya 0 0 0 0 0 

 Total aneka industri 169,518 264,739 362,531 371,799 342,181 
Sumber : The IDX Statistics Book 2009 – 2013   

 

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa subsektor tekstil dan garmen 

memberikan sumbangan kapitalisasi terbesar setelah subsektor otomotif dan 

komponen di mana pada tahun 2013 subsektor tekstil dan garmen berkontribusi 

sebesar 3.75 % dan otomotif sebesar 94.83 %. Perkembangan nilai kapitalisasi 

pasar tekstil dan garmen sempat menurun drastis pada tahun 2010 dan kemudian 
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meningkat kembali pada tahun 2011. Trend peningkatan rata-rata selama tiga 

tahun terakhir sebesar 13 %.  

Industri TPT nasional memiliki peran yang cukup besar pada industri TPT 

dunia. Pada tahun 2000 nilai ekspor TPT mencapai sebesar USD 8.2 miliar dan 

menduduki rangking 10 diantara negara produsen TPT dunia. Pada tahun 2007 

secara keseluruhan nilai ekspor TPT mencapai sebesar USD 9.81 miliar dan 

menduduki rangking 12 untuk ekspor tekstil dan rangking 8 untuk ekspor garmen 

(Hermawan 2011). Hal tersebut mengindikasikan bahwa industri TPT mempunyai 

potensi dan peluang perkembangan yang cukup baik. Hal ini didukung 

kemampuan industri TPT dalam memberikan kontribusi terhadap PDB, perolehan 

devisa dan sekaligus penyerapan tenaga kerja. Selain itu industri TPT mempunyai 

peluang yang besar di mana permintaan TPT akan meningkat seiring dengan 

pertumbuhan penduduk. 

Gambar 1 menunjukkan pergerakan nilai ekspor dan impor industri TPT 

dari tahun 2004 sampai 2013. Terlihat bahwa nilai ekspor dan impor menurun 

pada tahun 2009 yang disebabkan oleh krisis global yang terjadi di Amerika 

Serikat dan Eropa di mana kedua negara tersebut merupakan negara tujuan ekspor 

utama produk TPT Indonesia. Nilai ekspor dan impor meningkat kembali pada 

tahun 2010 – 2011 dan menjadi stabil pada 2012 – 2013.  

 

 
Sumber : BPS (2014) diolah oleh Pusdatin Kementrian Perdagangan 

 

Gambar 1  Nilai ekspor dan impor tekstil dan produk tekstil, 2004 – 2013 

 

Apabila ditelaah lebih lanjut terlihat bahwa pertumbuhan ekspor TPT lebih 

kecil dibandingkan pertumbuhan impor TPT. Pertumbuhan impor tertinggi adalah 

pada tahun 2008 yaitu sebesar 155.39 %, sedangkan pada tahun tersebut 

pertumbuhan ekspor hanya sebesar 3.41 %. Pada tahun 2009 nilai ekspor menurun 

sebesar 8.68 % begitupun dengan nilai impor menurun 18.26 %. Nilai ekspor dan 

impor kembali meningkat pada 2010 – 2011 dengan angka pertumbuhan masing -

masing 21.16 % dan 18.11 % untuk ekspor serta 48.31 % dan 37.89 % untuk 

impor. Pada 2012 – 2013 nilai ekspor dan impor cenderung stabil.  
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Kondisi pertumbuhan ekspor yang lebih rendah dibandingkan 

pertumbuhan impor menunjukkan kinerja ekspor TPT nasional yang cenderung 

menurun. Penurunan kinerja ini disebabkan oleh adanya kendala dan hambatan 

dalam perkembangan industri TPT di Indonesia. Salah satu hambatan dan kendala 

yang terjadi adalah harga bahan baku kapas yang mahal dan 85 % masih impor. 

Hal ini disebabkan produksi kapas lokal masih rendah sehingga membuat 

produsen tergantung pada kapas impor. Berdasarkan data BPS (2014), impor 

kapas Indonesia terus meningkat sejak 2005 – 2013 dengan rata-rata peningkatan 

7.6 % pertahun.  

Hambatan dan kendala lainnya adalah lemahnya regulasi pemerintah 

dalam mendukung dan melindungi industri TPT Indonesia dari kompetitor 

internasional, seperti praktik dumping yang sampai saat ini belum terselesaikan 

oleh pemerintah. Selain itu pemerintah juga kurang mendukung restrukturisasi 

mesin TPT nasional. Anggaran yang tersedia untuk program restrukturisasi mesin 

TPT pada tahun 2013 mencapai Rp 151 miliar, namun dana tersebut hanya cukup 

untuk memenuhi permohonan 66 perusahaan dari total 230 perusahaan pemohon. 

Target program untuk industri TPT pada 2010 – 2014 sebanyak 600 perusahaan 

peserta dan baru tercapai 450 perusahaan (Dirjen Basis Industri Manufaktur 

Kemenperin 2013).  

Hambatan dalam penyediaan modal oleh perbankan juga terjadi pada 

industri TPT nasional di mana selama ini bank masih memasukkan industri ini 

sebagai non target market khususnya untuk industri TPT kelas UMKM (Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah).  

Selain kendala dan hambatan tersebut juga terdapat hambatan dan  kendala 

lainnya seperti terbatasnya sumber daya manusia yang terampil dan profesional, 

penggunaan energi yang boros dan pasokan energi yang tidak kontinyu, belum ada 

prioritas akses pasar yang memadai bagi produk TPT dalam negeri di pasar 

modern, minimnya fasilitas pemasaran produk TPT di luar negeri, sarana dan 

prasarana transportasi serta pelabuhan yang belum memadai, dan tidak adanya 

kepastian waktu penyelesaian restitusi pajak (Kemenperin 2010). Hambatan- 

hambatan dalam industri TPT terlihat pada Tabel 4.  

 

Tabel 4  Hambatan-hambatan dalam industri tekstil dan produk tekstil 

Hambatan Jumlah sampel Persentase (%) 

Modal 34,895 33.9 

Pemasaran  33,019 32.1 

Bahan baku 23,203 22.6 

Bahan bakar/energi 1,876 1.8 

Sumber daya manusia 1,782 1.7 

Transportasi 1,773 1.7 

Upah tenaga kerja 985 1 

Lain - lain 5,315 5.2 

Total 102,848 100 
Sumber : BPS (2013) diolah oleh Scenario Planning SMEC Credit Risk Division, 

PT Bank Danamon Indonesia Tbk 

 

Industri TPT pada tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh stagnan karena 

adanya berbagai tekanan dari dalam negeri yang mengakibatkan biaya produksi 
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meningkat yaitu kenaikan suku bunga bank yang menyebabkan pinjaman modal 

menjadi mahal, kenaikan TDL setiap tahun yang terus membebani, dan kenaikan 

UMP (Upah Minimum Provinsi) yang telah menyebabkan ratusan perusahaan 

merelokasi pabrik ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berbagai permasalahan 

tersebut menyebabkan industri TPT nasional menghadapi biaya produksi tinggi, 

sehingga kalah bersaing dengan industri TPT negara lain, seperti China dan India 

yang mampu memproduksi TPT dengan harga yang lebih murah. 

 

 

Perumusan Masalah 

Setiap perusahaan pasti membutuhkan dana untuk mengembangkan 

usahanya. Sumber dana perusahaan dapat dibedakan menjadi sumber intern dan 

sumber ekstern. Sumber intern adalah dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri 

oleh perusahaan yaitu laba ditahan (retained earnings) dan penyusutan 

(depreciations). Sumber ekstern adalah dana yang berasal dari kreditur, pemilik, 

atau pengambil bagian dari perusahaan dalam bentuk hutang, injeksi modal 

maupun saham (Riyanto 2001). 

Dalam perkembangannya perusahaan lebih mengutamakan kebutuhan 

dananya dari sumber intern. Tetapi seiring kebutuhan perusahaan yang semakin 

banyak, perusahaan harus menjalankan aktivitasnya dengan bantuan dana dari 

luar, baik berupa hutang (debt financing) maupun mengeluarkan saham baru 

(external equity financing). Kalau kebutuhan dananya hanya dipenuhi dengan 

hutang saja, maka ketergantungan dengan pihak luar akan semakin besar dan 

risiko finansialnya semakin besar pula. Sebaliknya bila kebutuhan dana dipenuhi 

dengan saham saja, biaya akan sangat mahal. Perbandingan hutang dan modal 

sendiri dalam struktur financial perusahaan disebut struktur modal (Husnan 2001).  

Komposisi struktur modal perusahaan-perusahaan TPT berdasarkan data 

laporan keuangan emiten tekstil dan garmen yang terdaftar pada BEI seperti pada 

Tabel 5. 

 

Tabel 5  Struktur modal emiten tekstil dan garmen, 2009 – 2013 

Tahun Rata – rata hutang 

bank/totalasset (%) 

Rata – rata 

liabilities/total asset (%) 

Rata – rata 

equity/total asset 

(%) 

2009 66.90 106.14 (6.14) 

2010 61.87 102.55 (2.55) 

2011 54.82 90.50 9.50 

2012 51.69 88.42 11.58 

2013 57.07 91.86 8.14 
Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan (diolah) 

 

 Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa rata-rata liabilities/total asset jauh 

lebih besar dibandingkan rata-rata equity/total asset, bahkan pada tahun 2009 dan 

2010 rata-rata equity/total asset adalah negatif yang artinya rata-rata equity emiten 

tekstil dan garmen pada tahun tersebut adalah defisit. Namun demikian, defisit 

equity ini berangsur-angsur membaik dan rata-rata equity/total asset emiten tekstil 

dan garmen kembali positif pada tahun 2011.  
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 Sebesar 50 – 60 % komposisi liabilities adalah berasal dari hutang 

bank/lembaga pembiayaan sedangkan sisanya berasal dari pihak ketiga (hutang 

supplier, hutang subordinasi, hutang pihak berelasi, hutang pajak, dan lain-lain). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur modal emiten tekstil dan garmen 

mayoritas berasal dari hutang bank/lembaga pembiayaan dibandingkan dari modal 

sendiri (equity).  

 Menurut teori Modigliani Miller (MM) dengan pajak bahwa struktur 

modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana nilai perusahaan akan 

maksimum dan keseluruhan biaya modalnya minimal apabila menggunakan 

hampir 100 % hutang. Namun demikian, struktur modal yang didominasi hutang 

tentu saja memiliki risiko yaitu dapat menyebabkan kebangkrutan (financial 

distress) dan penurunan nilai perusahaan.  

 Menurut teori trade off, semakin besar penggunaan hutang maka semakin 

besar keuntungan dari penggunaan hutang, akan tetapi biaya kebangkrutan juga 

akan meningkat bahkan lebih besar. Selama perusahaan berhutang maka 

perusahaan tersebut memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk bangkrut 

daripada perusahaan yang tidak berhutang, dan kemungkinan akan kurang 

menarik investor dibandingkan perusahaan yang tidak berhutang.  

 Berdasarkan data Tabel 5 maka ada risiko untuk terjadinya financial 

distress bagi emiten tekstil dan garmen karena porsi hutang bank mendominasi 

struktur modal perusahaan. Namun demikian, jika dilihat nilai rata-rata PER 

(Price Earning Ratio) dari emiten tekstil dan garmen tersebut menunjukkan nilai 

positif dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan 

walaupun komposisi struktur modal emiten tekstil dan garmen didominasi oleh 

hutang bank namun di sisi lain nilai perusahaan juga positif dan cukup baik. Tabel 

6 menunjukkan rata-rata nilai PER emiten tekstil dan garmen di BEI berdasarkan 

data laporan keuangan dan harga penutupan saham per tahun. 

 

Tabel 6  Nilai PER emiten tekstil dan garmen, 2009 – 2013 

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 

Rata – rata 

PER 
(2,034.58) 16,551.41 15,504.61 91,819.76 2,344.22 

Sumber : The IDX Statistics Book 2009 – 2013, Laporan Keuangan Perusahaan (diolah)  

  

Dalam menentukan sumber dana mana yang akan dipilih, perusahaan 

harus mempertimbangkan dengan matang agar diperoleh kombinasi struktur 

modal yang optimal. Perusahaan yang mempunyai struktur modal yang optimal 

sesuai dengan target dan karakter perusahaan akan menghasilkan tingkat 

pengembalian yang optimal pula. Dengan mendasarkan pada konsep cost of 

capital maka struktur modal yang optimum adalah struktur modal yang dapat 

meminimumkaan biaya penggunaan modal rata – rata (average cost of capital). 

(Riyanto 2001). Struktur modal yang optimal juga dapat didefinisikan sebagai 

struktur modal yang memaksimumkan kemakmuran para pemilik dan pemegang 

saham atau memaksimumkan nilai perusahaan atau harga saham perusahaan 

(Awat dan Muljadi 1995) 

Dalam menentukan struktur modal perusahaan yang optimal diperlukan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu atas faktor-faktor yang mempengaruhi 

struktur modal.  Untuk itu diperlukan penelitian terkait faktor-faktor penentu 
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struktur modal pada industri TPT ini agar dapat menjadi pertimbangan bagi 

investor maupun bagi pemilik perusahaan untuk penentuan struktur modal yang 

optimum bagi perusahaan. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada industri TPT, maka 

perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana komposisi struktur modal perusahaan publik subsektor tekstil dan 

garmen? 

2. Faktor-faktor internal dan eksternal apa yang mempengaruhi struktur modal 

perusahaan publik subsektor tekstil dan garmen? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis komposisi struktur modal perusahaan publik subsektor tekstil 

dan garmen. 

2. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap 

struktur modal perusahaan publik subsektor tekstil dan garmen. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan sebagai sarana dalam memahami dan 

mengaplikasikan teori yang diperoleh selama kuliah khususnya di bidang 

manajemen keuangan. 

2. Bagi perusahaan yang bergerak di industri tekstil dan garmen, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan di bidang pendanaan untuk pengembangan usahanya. 

3. Bagi investor dan kreditor, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pertimbangan terkait faktor-faktor yang berpengaruh atas struktur modal 

sehingga membantu untuk analisis investasi ataupun pemberian pinjaman.  

4. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi 

kebijakan yang dapat menunjang pertumbuhan industri tekstil dan garmen di 

Indonesia. 

5. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-

penelitian yang pernah ada dan sebagai bahan referensi untuk penelitian- 

penelitian terkait dalam rangka pengembangan ilmiah di masa mendatang.  

 

 

Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

 Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian sebagai berikut :  

1. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan-perusahaan subsektor tekstil dan 

garmen yang telah terdaftar di BEI untuk memudahkan perolehan data dan 

laporan keuangan yang dibutuhkan. 

2. Analisa struktur modal yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

variabel Short Term Debt To Asset (SDTA), Long Term Debt To Asset 

(LDTA) dan Total Debt To Asset (DTA). 
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3. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi struktur modal yang digunakan 

dalam penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya 

yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, operating 

leverage, likuiditas, Non Debt Tax Shield, kebijakan dividen, dan struktur 

aktiva. 

4. Faktor-faktor eksternal yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah 

tingkat inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto, tingkat suku bunga, dan 

nilai tukar rupiah/dollar.  

5. Faktor-faktor lainnya seperti pajak, earning volatility, price earning ratio, 

cash holding dan IHSG tidak ikut dianalisis dalam penelitian ini dikarena 

keterbatasan waktu dan sumber data. Disamping itu faktor-faktor internal dan 

eksternal yang akan digunakan dalam penelitian ini sudah cukup mewakili 

sebagian besar faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 
 

 

Pengertian Struktur Modal 

Struktur modal adalah bauran sumber pendanaan jangka panjang yang 

digunakan perusahaan. Tujuan manajemen struktur modal adalah menciptakan 

suatu bauran sumber dana permanen sedemikian rupa agar mampu 

memaksimalkan harga saham dan agar tujuan manajemen keuangan untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan tercapai (Sawir 2004). Van Horne dan 

Wachowicz (2007) mengartikan struktur modal sebagai bauran (atau proporsi) 

pendanaan permanen jangka panjang perusahaan yang terdiri dari hutang, saham 

preferen, dan ekuitas saham biasa. Gitman (2009) mengungkapkan bahwa struktur 

modal merupakan kombinasi dari hutang jangka panjang (long term debt) dan 

ekuitas (equity) yang dikelola perusahaan. Dalam Damodaran (2001), struktur 

modal menunjuk pada cara suatu korporasi membiayai asetnya melalui suatu 

kombinasi ekuitas, hutang dan hybrid securities. Gambar 2 menunjukkan masing 

– masing karakteristik dari hutang dan ekuitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Damodaran (2001) 

 

Gambar 2  Hutang versus Ekuitas 
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Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




