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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perekonomian global saat ini menunjukkan adanya perlambatan yang 

mengakibatkan persaingan bisnis pada berbagai negara semakin ketat, termasuk 

Indonesia. Hal ini memicu adanya risiko global maupun risiko domestik             

yang berpengaruh terhadap ketidakseimbangan keuangan suatu negara (BI 2016). 

Risiko global disebabkan oleh ketidakpastian kenaikan federal funds rate 

Amerika Serikat. Hal ini berdampak pada penguatan mata uang Dolar Amerika 

Serikat (USD) sehingga terjadi penurunan permintaan terhadap pasar komoditas 

dunia. Kondisi ini diperkuat dengan penurunan harga minyak mentah dunia secara 

drastis pada tahun 2015 yang mencapai hampir setengahnya (47.4%) 

dibandingkan harga minyak mentah dunia pada tahun 2014. Selain itu, kondisi ini 

diikuti kecenderungan penurunan harga komoditas dunia lainnya pada tahun 2015 

terutama batubara, karet, dan CPO (crude palm oil) yang mengalami penurunan 

sejak tahun 2012 akibat pelemahan kondisi ekonomi di Cina. Data perkembangan 

harga komoditas utama dunia dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Perkembangan harga komoditas utama perdagangan dunia                          

periode 2011-2015 
Nama dan satuan komoditas     2011 2012    2013       2014    2015 
Minyak mentah (USD/barel) 95.47 97.60 98.13 90.89 48.04 
Batubara (USD/metrik ton) 106.86 84.66 74.39 65.61 52.71 
CPO (USD/metrik ton) 1033.05 928.79 807.95 775.83 589.36 
Karet (USD/kg) 4.29 3.04 2.50 1.73 1.39 

  Sumber: World Bank (2016), diolah 

 

Penurunan harga komoditas utama perdagangan dunia berdampak             

pada risiko domestik, terutama terhadap aktivitas bisnis pada tingkat korporasi  

(BI 2016). Hal ini dapat ditinjau dari ketidakstabilan pasar keuangan domestik 

yang dapat dilihat melalui aktivitas pasar modal yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pendanaan 

perusahaan untuk memperoleh dana dari investor. BEI menetapkan indeks 

sektoral yang disebut dengan Jakarta Classification Index (JASICA) yang terdiri 

atas sembilan sektor. Dari kesembilan sektor tersebut, dibagi beberapa subsektor 

yang terdiri atas perusahaan-perusahaan yang berstatus go public sehingga 

perusahaan yang terdaftar di bursa mampu menjual saham yang berperan sebagai 

salah satu sumber pendanaan eksternal perusahaan.  

Perlambatan ekonomi global searah dengan penurunan kinerja pasar saham   

di Indonesia yang dapat diukur melalui penurunan return saham indeks sektoral 

maupun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), khususnya sektor-sektor yang 

berbasis sumber daya. Tabel 2 menunjukkan bahwa return saham sektoral 

maupun IHSG memiliki tren negatif meskipun tidak separah kinerja saham 

sektoral maupun IHSG pada tahun 2008 akibat adanya krisis ekonomi global yang 

disebabkan oleh subprime mortgage di Amerika Serikat. Dari kesembilan indeks 

sektoral, sektor pertambangan merupakan sektor dengan kinerja saham terburuk 

pada tahun 2015 dengan return sebesar -0.21%. Kinerja saham sektor 
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pertambangan menurun drastis sejak tahun 2010 dan juga merupakan satu-satunya 

sektor di BEI yang memiliki return bernilai negatif dari tahun 2011 sampai 2015 

dengan return saham sektoral di bawah rata-rata return saham IHSG.  

 

Tabel 2 Persentase return saham IHSG dan saham sektoral periode 2008-2015 

Sektor 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 -0.38 0.30 0.13 -0.01 -0.01  0.03 0.04 -0.11 

2 -0.47 0.42 0.18 -0.09 -0.11 -0.10 -0.01 -0.21 

3 -0.20 0.31 0.15 0.04 0.11 -0.02 0.06 -0.10 

4 -0.27 0.46 0.21 0.15 0.02 -0.02 0.04 -0.07 

5 -0.10 0.31 0.21 0.08 0.08  0.07 0.08 -0.01 

6 -0.35 0.16 0.14 0.06 0.15  0.03 0.18 -0.02 

7 -0.20 0.18 0.06 -0.06 0.11  0.02 0.09 -0.06 

8 -0.13 0.24 0.19 0.04 0.05  0.01 0.13 -0.02 

9 -0.37 0.27 0.23 0.09 0.10  0.03 0.05 -0.01 

IHSG -0.26 0.27 0.16 0.02 0.05 0.01 0.08 -0.05 
Sumber: www.investing.com (2016), diolah 

Keterangan: 

Sektor 1 : Pertanian                        Sektor 6 : Properti, real estate, dan konstruksi                             
Sektor 2 : Pertambangan                        Sektor 7 : Infrastruktur, utilitas, dan transportasi 

Sektor 3 : Industri dasar dan kimia                        Sektor 8 : Keuangan 

Sektor 4 : Aneka industri                        Sektor 9 : Perdagangan, jasa, dan investasi 

Sektor 5 : Industri barang konsumsi 

 

Adanya penurunan kinerja pasar saham sektor pertambangan menunjukkan 

rendahnya antusiasme investor. Ditinjau dari sisi harga saham, sektor 

pertambangan merupakan sektor yang memiliki harga saham yang cukup tinggi 

dibandingkan sektor lainnya. Akan tetapi, risiko adanya fluktuasi harga sahamnya 

pun cukup besar. Hal ini diikuti dengan adanya penurunan nilai perdagangan yang 

cukup drastis pada sektor pertambangan di BEI sebagaimana dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

 
Sumber : IDX Statistics (2011-2015), diolah 

Gambar 1 Persentase kontribusi nilai perdagangan per sektor di BEI                     

periode 2011-2015 

http://www.investing.com/
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Gambar 1 menunjukkan sektor pertambangan berperan sebagai kontributor 

nilai perdagangan tertinggi sebesar 24.74% dari total nilai perdagangan di BEI 

sebesar 1 223 triliun rupiah pada tahun 2011. Kemudian, terjadi penurunan 

kontribusi nilai perdagangan hampir setengahnya (13.19%) pada tahun 2012 

seiring dengan penurunan total nilai perdagangan di BEI menjadi 1 116 triliun 

rupiah. Pada tahun 2013 sampai 2015, nilai perdagangan sektor pertambangan 

kembali meningkat dibandingkan tahun 2012. Akan tetapi, kontribusi nilai 

perdagangan sektor pertambangan semakin menurun yang ditunjukkan             

dengan proporsi nilai perdagangan terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 5.07% 

atau 71 triliun rupiah dari total nilai perdagangan sebesar 1 406 triliun rupiah. 

Ditinjau dari kapitalisasi pasar saham, Gambar 2 memperlihatkan kontribusi 

kapitalisasi pasar sektor pertambangan di BEI cenderung mengalami penurunan 

dari tahun 2011 sampai 2015 dan merupakan kontributor kapitalisasi pasar 

terendah ke-2 pada tahun 2015 dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 161.5 triliun 

rupiah dari total 4 873 triliun rupiah. Kapitalisasi pasar merupakan hasil perkalian 

harga saham yang berlaku terhadap jumlah saham yang beredar (outstanding)                        

di BEI. Selain sektor pertambangan, terdapat 2 sektor lainnya yang mengalami 

penurunan kontribusi kapitalisasi pasar saham adalah industri dasar dan kimia dan 

aneka industri. Berbeda halnya dengan sektor lainnya yang cenderung mengalami 

kenaikan, terutama pada sektor keuangan. Kapitalisasi pasar pada sektor keuangan 

mendominasi dibandingkan sektor nonkeuangan selama periode 2011 sampai 

2015 karena sektor keuangan diawasi dan dikelola dengan peraturan yang cukup 

ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga kontribusi kapitalisasi pasar 

pada sektor keuangan memiliki tren positif. 

 

 
Sumber : IDX Statistics (2011-2015), diolah  

Gambar 2 Persentase kapitalisasi pasar per sektor di BEI periode 2011-2015 
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Risiko domestik pada sektor pertambangan di Indonesia diawali dengan 

menurunnya harga batubara dunia sejak tahun 2012 (lihat Tabel 1)                       

yang merupakan komoditas utama pada sektor pertambangan. Hal ini diikuti 

dengan penurunan nilai ekspor komoditas utama sektor pertambangan karena 

sebagian besar produksi komoditas pertambangan diekspor. Gambar 3 

menunjukkan nilai ekspor batubara pada tahun 2011 sebesar 27.2 miliar dolar AS 

dan memiliki tren penurunan hingga tahun 2015 mencapai 16 miliar dolar AS. 

Berdasarkan negara tujuan ekspor, nilai ekspor batubara ke Cina mengalami 

penurunan sejak tahun 2012 hingga 2014 mengingat Cina merupakan konsumen 

batubara terbesar di Indonesia. Hal ini terjadi seiring adanya kebijakan pemerintah 

Cina untuk melindungi industri domestik dan mengurangi emisi karbon 

pembangkit listrik. Data BPS (2015a) menunjukkan adanya penurunan nilai 

ekspor batubara sejak tahun 2012 dari 7.4 miliar dolar AS hingga mencapai nilai 

ekspor hampir setengahnya pada tahun 2014, yaitu sebesar 4.7 miliar dolar AS 

akibat penurunan harga komoditas batubara dunia meskipun dilihat dari kapasitas 

produksinya cenderung meningkat. Sama halnya dengan komoditas sektor 

pertambangan lainnya, terutama minyak dan gas bumi yang mengalami penurunan 

nilai ekspor, kecuali tembaga yang menunjukkan peningkatan nilai ekspor                

pada tahun 2015 karena tingginya permintaan ekspor  ke Jepang. Penurunan nilai 

ekspor komoditas pertambangan dapat mengganggu kondisi cash flow                 

pada tingkat perusahaan sehingga mampu menurunkan produktivitas perusahaan. 

 

 
Sumber : BPS (2015a, 2015b, 2016a) 

Gambar 3  Perkembangan nilai ekspor komoditas utama sektor pertambangan             

di Indonesia periode 2011-2015 (dalam juta dolar AS) 

 

Penurunan produktivitas perusahaan dapat dilihat dari penurunan kontribusi 

Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertambangan di Indonesia. Sektor 

pertambangan merupakan salah satu sektor riil yang berbasis sumber daya alam 

dan memiliki peranan besar terhadap perekonomian di Indonesia. Berdasarkan 

Tabel 3, sektor pertambangan merupakan sektor dengan rata-rata PDB terbesar 

ke-5 di Indonesia selama tahun 2011 sampai 2015, yaitu sebesar 9.78%. Selain itu, 

kontribusi PDB sektor pertambangan dan penggalian memiliki tren negatif selama 
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tahun 2011 sampai 2015 yang juga ditunjukkan oleh industri pertanian, kehutanan 

dan perikanan. Pada tahun 2015, sektor pertambangan merupakan sektor dengan 

penurunan PDB terendah dibandingkan lapangan usaha lainnya dengan penurunan 

sebesar 0.84% dibandingkan tahun 2014.  

 

Tabel 3 Persentase kontribusi PDB atas dasar harga konstan tahun 2010                  

menurut lapangan usaha periode 2011-2015 

  Sumber : BPS (2016b, 2016c), diolah 

   

Seiring dengan penurunan kontribusi PDB sektor pertambangan pada tahun 

2015, sumber pendanaan eksternal perusahaan dari penyaluran kredit dari 

perbankan yang juga menunjukkan tren negatif. Tabel 4 menunjukkan adanya 

kecenderungan pertumbuhan outstanding fasilitas kredit (baki debet) pada hampir 

seluruh sektor ekonomi, terkecuali sektor pertambangan dan sektor lain-lain. 

Meskipun sektor pertambangan mengalami penurunan baki debet sebesar 5.7% 

dan lebih rendah dibandingkan penurunan sektor lain-lain yang mengalami 

Kategori Lapangan usaha   2011   2012    2013    2014   2015 

A 
Pertanian, kehutanan, 

dan perikanan 
13.91 13.75 13.62 13.52 13.51 

B 
Pertambangan             
dan penggalian 

10.49 10.21 9.95 9.54 8.70 

C Industri pengolahan 22.51 22.46 22.28 22.19 22.22 

D 
Pengadaan listrik         

dan gas 
1.07 1.12 1.12 1.12 1.09 

E 
Pengadaan air, 

pengelolaan sampah, 
limbah dan daur ulang 

0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 

F Konstruksi 9.57 9.63 9.72 9.90 10.14 

G 
Perdagangan besar dan 

eceran; reparasi mobil 

dan sepeda motor 
14.19 14.13 14.07 14.09 13.87 

H 
Transportasi dan 
pergudangan 

3.72 3.77 3.83 3.91 4.01 

I 
Penyediaan akomodasi 

dan makan minum 
3.00 3.02 3.06 3.09 3.09 

J 
Informasi dan 

komunikasi 
3.94 4.18 4.39 4.60 4.87 

K 
Jasa keuangan             

dan asuransi 
3.59 3.72 3.84 3.83 3.99 

L Real estate 2.99 3.03 3.07 3.07 3.09 

M,N Jasa perusahaan 1.52 1.54 1.58 1.65 1.71 

O 

Admininistrasi 

pemerintahan, 

pertahanan dan 
jaminan sosial wajib 

3.87 3.73 3.64 3.55 3.57 

P Jasa pendidikan 3.01 3.08 3.14 3.16 3.26 

Q 
Jasa kesehatan           
dan kegiatan social 

1.02 1.04 1.06 1.09 1.13 

R,S,T,U Jasa lainnya 1.53 1.53 1.55 1.61 1.67 
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penurunan 20.54% dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi jika dilihat dari 

tingkat risikonya lebih besar pada sektor pertambangan karena memiliki fasilitas 

kredit yang lebih besar dibandingkan lapangan usaha lainnya, yaitu sebesar 7.12% 

dan 5.93% dari total fasilitas kredit pada tahun 2014 dan 2015. Hal ini diperkuat 

dengan tingginya NPL gross sektor pertambangan pada tahun 2015 yang memiliki 

komposisi NPL terbesar ke-2 setelah sektor konstruksi dengan persentase 

kenaikan NPL gross tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu mencapai 

1.3%. Pranowo (2010) menjelaskan bahwa sektor pertambangan merupakan 

sektor yang paling rentan terhadap krisis keuangan global (subprime mortgage) 

yang ditunjukkan dengan meningkatnya persentase NPL sektor pertambangan 

sebesar 90% pada akhir tahun 2008 dibandingkan tahun 2007. Hal ini 

menunjukkan bahwa kondisi sumber pendanaan sektor pertambangan tergolong 

sensitif terhadap kondisi pergerakan ekonomi global. 

 

Tabel 4 Penyaluran kredit dan NPL menurut lapangan usaha periode 2014-2015 

Lapangan usaha 
Baki debet  

(triliun rupiah) 
Non Performing Loan 

(NPL) 

2014 2015 2014 2015 

Pertanian 137.98 173.41 1.03 1.19 

Pertambangan 131.95 124.43 2.39 3.69 

Industri pengolahan 570.01 668.00 1.77 2.33 

Listrik, gas, dan air bersih 77.25 93.74 1.97 2.35 

Konstruksi 115.66 139.86 4.66 4.07 
Perdagangan, hotel,              

dan restoran 
356.82 414.65 2.61 2.95 

Pengangkutan, 

pergudangan                     
dan komunikasi 

150.16 155.86 2.84 3.56 

Jasa-jasa dunia usaha 269.29 287.59 0.86 1.25 
Jasa-jasa 

sosial/masyarakat 
28.92 30.25 3.10 3.27 

Lain-lain 14.12 11.22 1.79 1.56 
  Sumber: BI (2016) 

 

Selain dipengaruhi oleh isu global akibat penurunan permintaan dan harga 

komoditas dunia, penurunan kinerja sektor pertambangan di Indonesia diduga 

dipengaruhi oleh adanya regulasi pemerintah di Indonesia terkait komoditas 

pertambangan dan penggalian. Dalam rangka peningkatan nilai tambah komoditas 

mineral dan batubara, terdapat beberapa regulasi pemerintah yang membuat 

kegiatan produksi pengusaha sektor pertambangan menjadi terpuruk terkait 

penetapan bea barang ekspor yang tinggi pada komoditas pertambangan 

(Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2012), pelarangan ekspor bijih 

mineral tahun 2014, pembatasan ekspor batubara pada tahun 2014 serta kewajiban 

pembangunan pabrik pengolahan (smelter). Kondisi ini mengakibatkan kegiatan 

operasional sektor pertambangan di Indonesia saat ini hanya dikuasai                   

oleh perusahaan yang memiliki tingkat permodalan yang cukup kuat.  

Seiring adanya tantangan global maupun domestik pada sektor 

pertambangan yang cukup, data IEA (2015) masih menunjukkan adanya peluang 

terhadap sektor pertambangan yang mencatat permintaan energi primer di Asia 
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Tenggara akan meningkat dari 594 mtoe (million tons of oil equivalent) pada 

tahun 2013 menjadi 1 070 mtoe pada tahun 2040 dengan dominasi pada bahan 

bakar fosil yang bersumber dari batubara, gas, dan minyak bumi. Selain itu, 

Indonesia merupakan negara dengan permintaan energi primer terbesar di wilayah 

Asia Tenggara yang memiliki tren positif dari tahun 1971 sampai 2013 dengan 

tingkat pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan negara lainnya. Hal ini 

diharapkan menjadi indikator pulihnya kembali sektor pertambangan di Indonesia 

ke depannya. 

Sektor pertambangan yang memiliki karakteristik tingkat permodalan yang 

kuat harus menghadapi kondisi penurunan kinerja sektor pertambangan di pasar 

saham maupun penyaluran kredit perbankan sebagai sumber pendanaan 

perusahaan. Hal ini akan berdampak pada semakin rendahnya peluang 

memperoleh pendanaan untuk menunjang kegiatan bisnis pertambangan. Oleh 

karena itu, hal ini memicu perusahaan pada perusahaan pertambangan untuk 

melakukan kebijakan struktur modal yang efektif dan efisien dalam rangka 

menghindari risiko kebangkrutan di tengah kondisi perekonomian yang belum 

stabil sampai saat ini. 

 

 

Perumusan Masalah 

Secara umum, struktur modal suatu perusahaan terdiri atas pendanaan 

internal maupun pendanaan eksternal. Pendanaan melalui utang memiliki risiko 

yang lebih rendah dan terukur mengingat biaya utang jelas perhitungannya dan 

mampu dikontrol oleh manajemen serta memiliki peluang memperoleh 

profitabilitas yang tinggi. Pendanaan melalui ekuitas juga berisiko pada tingginya 

biaya ekuitas akibat adanya asimetri informasi antara manajer dan investor dan 

memiliki peluang profitabilitas yang lebih rendah bagi perusahaan. Kedua sumber 

pendanaan tersebut memiliki karakter dan risiko yang berbeda dalam 

penggunaannya sehingga hal ini dipengaruhi oleh manajemen perusahaan dalam 

membuat komposisi struktur modal yang baik untuk menunjang kegiatan 

operasional perusahaan untuk memperoleh nilai perusahaan yang setinggi-

tingginya. Teori struktur modal mengalami perkembangan seiring dengan tujuan 

utama perusahaan untuk memperoleh nilai perusahaan yang optimal, meskipun 

tidak terdapat teori yang dapat memastikan kebijakan struktur modal dan alasan 

yang baku menerapkan kebijakan struktur modal suatu perusahaan (Myers 2001). 

Perusahaan perlu memperhatikan risiko kebangkrutan melalui urutan 

pendanaan perusahaan agar memperoleh biaya transaksi sekecil mungkin                

di tengah kondisi perekonomian yang belum menunjukkan sinyal positif pada 

sektor pertambangan. Oleh karena itu, selain menganalisis perilaku struktur modal 

juga perlu dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan trade-off dan pecking order sebagai dasar teori 

untuk menganalisis determinan struktur modal pada perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI. Pendekatan trade-off dan pecking order 

merupakan teori yang paling berpengaruh dalam menganalisis karakteristik 

perusahaan (J eveer 2013).  

Perbandingan kedua teori ini pertama kali dilakukan oleh Myers (1984). 

Secara ringkas, teori trade-off berpendapat bahwa terdapat target struktur modal 
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yang harus dicapai oleh perusahaan dengan memperhatikan manfaat pajak yang 

diperoleh dan biaya utang. Berbeda halnya dengan teori pecking order yang 

menganggap tidak adanya target struktur modal, melainkan adanya preferensi 

pendanaan perusahaan yang didasari adanya asimetri informasi (asymmetric 

information) dan biaya ketegangan keuangan (cost of financial distress). Delcoure 

(2007) menyatakan bahwa tidak terdapat teori yang pasti menjelaskan pilihan 

struktur modal suatu perusahaan secara menyeluruh, mengingat masing-masing 

teori mampu menjelaskan pilihan struktur modal secara parsial. Oleh karena itu, 

penelitian ini menggunakan kedua teori tersebut yang digunakan sebagai dasar 

teori dalam penelitian. 

Perbedaan perspektif teori trade-off dan pecking order berdampak              

pada banyaknya penelitian mengenai kajian perilaku struktur modal berdasarkan   

masing-masing teori maupun perbandingan kedua teori tersebut pada objek 

penelitian tertentu. Beberapa penelitian terkait struktur modal menggunakan 

pendekatan trade-off dan pecking order sebagai dasar teori dalam analisis 

determinan struktur modal (Chen et al. 2014; Gomez et al. 2014). Selain itu, 

terdapat penelitian yang mengkaji teori trade-off secara khusus seperti penelitian 

yang dilakukan Hardiyanto (2014) dan penelitian lainnya yang memfokuskan 

pada teori pecking order (Noor 2015).  

Secara umum, penelitian sebelumnya terkait perilaku struktur modal 

mengkaji antara determinan struktur modal dan pengaruh struktur modal terhadap 

kinerja perusahaan secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan 

menginvestigasi perilaku struktur modal secara holistik yang meliputi analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dengan menggunakan 

pendekatan trade-off dan pecking order, kemudian menganalisis pengaruhnya 

terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang juga didasarkan           

pada pendekatan trade-off dan pecking order. 

 

Tabel 5 Struktur modal perusahaan pertambangan di BEI periode 2011-2015 

  Sumber: Laporan keuangan perusahaan, diolah 

 

Berdasarkan Tabel 5, kebijakan struktur modal perusahaan sektor 

pertambangan di Indonesia mengalami kondisi memburuk yang diperlihatkan 

berdasarkan empat proxy struktur modal, baik dilihat dari rasio utang terhadap 

aset (STDTA, LTDTA dan TDTA) maupun rasio utang terhadap ekuitas (TDTE). 

Penggunaan keempat variabel struktur modal perlu dikaji karena mampu 

menghasilkan implikasi yang berbeda. Secara umum, rasio utang jangka pendek 

terhadap aset (STDTA) memiliki proporsi yang lebih rendah dibandingkan rasio 

utang jangka panjang terhadap aset (LTDTA) pada sektor pertambangan. Hal ini 

sesuai dengan sektor pertambangan yang sumber pendanaannya digunakan untuk 

kegiatan investasi. Rasio TDTA menggambarkan adanya kecenderungan 

peningkatan utang atas aset yang dimiliki perusahaan dari tahun 2011 sampai 

tahun 2014. Proxy struktur modal yang ditunjukkan dengan TDTE 

   Variabel 2011 2012 2013 2014 2015 

Short-term debt to total asset (STDTA) 0.25 0.26 0.33 0.39 0.21 

Long-term debt to total asset (LTDTA) 0.32 0.36 0.33 0.27 0.30 

Total debt to total assets (TDTA) 0.57 0.62 0.66 0.66 0.51 

Total debt to total equity (TDTE) 1.32 1.65 1.93 1.91 1.05 
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memperlihatkan angka di atas 1. Hal ini sangat berisiko tinggi terhadap kondisi 

perusahaan mengingat proporsi utang melebihi ekuitas dan besarnya hampir dua 

kali lipat pada tahun 2013 dan 2014. Struktur modal tahun 2015 terlihat seperti 

membaik dibandingkan tahun 2014 karena terdapat beberapa perusahaan besar 

yang belum melampirkan laporan keuangan ke BEI, yaitu  PT. Bumi Resources 

Tbk (BUMI), PT. Berau Coal Energy (BRAU), dan PT. Borneo Lumbung Energi 

dan Metal Tbk (BORN). Jika diakumulasi dengan ketiga data perusahaan tersebut, 

TDTA dan TDTE sektor pertambangan akan semakin tinggi mengingat               

pada tahun-tahun sebelumnya ketiga perusahaan tersebut memiliki leverage                

yang tergolong sangat tinggi.  

Berdasarkan klasifikasi industri yang telah ditetapkan BEI, sektor 

pertambangan terdiri atas lima subsektor pada tahun 2015, yaitu pertambangan 

batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan logam dan mineral, 

pertambangan batu-batuan dan pertambangan lainnya. Perkembangan jumlah 

emiten sektor pertambangan cenderung bertambah hingga akhirnya pada tahun 

2015 mencapai 43 emiten. Oleh karena itu, pembahasan mengenai determinan 

struktur modal dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan pada tingkat 

subsektor mengingat kebijakan struktur modal perusahaan pada masing-masing 

subsektor tergolong beragam sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran 

umum bagi investor dalam memahami sektor pertambangan di Indonesia.   

Penelitian sebelumnya mengenai determinan struktur modal sebagian besar 

ditentukan berdasarkan karakteristik perusahaan sebagaimana penelitian yang 

dilakukan Eriotis et al. (2007), Seppa (2008), Abor dan Biekpe (2009), Chang         

et al. (2009), Serrasqueiro dan Rogao (2009), Reinhard dan Li (2010), Sheikh dan 

Wang (2011), Ramjee dan Gwatidzo (2012), Handoo dan Sharma (2014), 

Hardiyanto (2014), Proenca et al. (2014), Thippayana (2014), Alipour et al. 

(2015). Selain itu, terdapat studi empiris yang memfokuskan pada variabel 

makroekonomi sebagai determinan struktur modal (Bokpin 2009; Mokhova dan 

Zinecker 2014; Vithessonthi dan Tongurai 2014). Bahkan, beberapa penelitian 

lainnya sudah mempertimbangkan variabel makroekonomi sebagai determinan 

stuktur modal di samping karakteristik perusahaan (De Jong et al. 2008; Lemma 

dan Negash 2013; Chadha dan Sharma 2015; Memon et al. 2015). Penelitian 

mengenai determinan struktur modal sektor pertambangan di Indonesia belum 

dilakukan sehingga penggunaan dua kategori determinan struktur modal dalam 

penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan perilaku struktur modal pada sektor 

pertambangan di Indonesia. Hal ini disebabkan sektor pertambangan diduga 

terpengaruh oleh kondisi makroekonomi, mengingat sektor pertambangan 

merupakan salah satu komoditas perdagangan global. 

Menurut Sadeghian et al. (2012), dampak kebijakan utang terhadap kinerja 

perusahaan dapat menentukan struktur modal perusahaan dan merupakan salah 

satu keputusan penting untuk bisnis. Pada umumnya, penelitian sebelumnya 

mengenai kinerja keuangan perusahaan pada analisis struktur modal ditunjukkan 

dengan rasio profitabilitas (Abor 2005; Ebaid 2009; Salameh et al. 2012; Rouf 

2015; V tavu 2015). Penelitian mengenai pengaruh struktur modal terhadap 

kinerja perusahaan dengan pendekatan trade-off dan pecking order sangat menarik 

untuk diteliti karena kedua teori ini memiliki hipotesis yang berlawanan. 

Berdasarkan teori trade-off, hubungan struktur modal terhadap profitabilitas 

bersifat linear. Semakin tinggi debt ratio perusahaan, peluang perusahaan untuk 
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memperoleh keuntungan semakin besar. Berbeda halnya dengan teori pecking 

order yang menunjukkan hubungan terbalik antara struktur modal dan 

profitabilitas. Perusahaan yang menguntungkan merupakan perusahaan yang 

didominasi oleh pendanaan internal, bukan pendanaan melalui utang (eksternal). 

Semakin sedikit pendanaan ekternal, peluang perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan semakin tinggi. Selain rasio profitabilitas, penelitian lainnya juga 

mempertimbangkan rasio pasar sebagai ukuran kinerja keuangan perusahaan 

(Fadhilah 2011; Sadeghian et al. 2012; Shahzad et al. 2015). 

 

Tabel 6 Kinerja keuangan perusahaan pertambangan di BEI periode 2011-2015 

Variabel      2011 2012 2013 2014 2015 

Return on assets/ROA (%)  9.42 1.48 -0.91 0.003 -0.83 

Return on equity/ROE (%)  21.83 3.94 -2.67 0.008 -1.70 

TOBINSQ  1.90 1.50  1.29         1.24  0.93 
  Sumber: Laporan keuangan perusahaan dan IDX Statistics (2011-2015), diolah 

 

Tabel 6 menunjukkan adanya penurunan kinerja keuangan perusahaan dari 

tahun 2011 sampai tahun 2015, baik dilihat dari rasio profitabilitas (ROA dan 

ROE) maupun rasio pasar (TOBINSQ). Pada tahun 2015, ROA dan ROE sektor 

pertambangan bernilai negatif yang disebabkan banyaknya perusahaan 

pertambangan yang mengalami kerugian dalam menjalankan kegiatan operasional 

usahanya. Ditinjau dari rasio pasar, TOBINSQ yang dihitung berdasarkan 

perbandingan antara total nilai pasar atas ekuitas dan utang terhadap nilai buku 

aset juga menunjukkan tren negatif. Bahkan, TOBINSQ sektor pertambangan 

pada tahun 2015 berada pada level 0.93 yang memperlihatkan nilai perusahaan 

sumber pendanaan perusahaan lebih rendah dibandingkan nilai buku. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai perusahaan pada sektor pertambangan tergolong 

undervalue. Kondisi ini juga memperkuat turunnya antusiasme investor terhadap 

saham perusahaan sektor pertambangan. 

Penelitian sebelumnya mengenai struktur modal pada sektor pertambangan       

di Indonesia telah dilakukan oleh Fadhilah (2011) yang menganalisis pengaruh 

struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan selama periode 2005-2009. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan pertambangan 

menerapkan kebijakan leverage rendah dengan rasio TDTA (debt to assets ratio) 

berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA) dan berlawanan 

dengan gambaran struktur modal dan kinerja keuangan perusahaan pertambangan 

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6. Oleh karena itu, hubungan 

yang negatif antara struktur modal dan kinerja keuangan yang berbeda pada 

periode 2011-2015 perlu dianalisis secara empiris pada penelitian ini. 

Hardiyanto (2014) menyimpulkan bahwa rerata TDTA sektor pertambangan 

dari tahun 2005 sampai 2012 adalah 0.4704 sehingga menunjukkan penggunaan 

utang yang lebih rendah dibandingkan ekuitas dan pengaruh krisis global tahun 

2008 tidak mengurangi investasi perusahaan sehingga menunjukkan pertumbuhan 

yang stabil, meskipun rerata leverage sektor pertambangan tergolong fluktuatif 

antara 0.4043 sampai 0.5199. Kondisi ini berbeda dengan Tabel 5                       

yang menunjukkan TDTA pada tahun 2011 sampai 2015 yang semakin besar 

(minimal berada pada level 0.51) dibandingkan periode yang digunakan pada 

penelitian Hardiyanto (2014). Hal ini menarik untuk diteliti karena baik dikaji dari 
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sisi perilaku struktur modal maupun kinerja perusahaan sektor pertambangan yang 

berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya sehingga perlu dikaji dengan 

menggunakan periode penelitian dari 2011 sampai 2015.  

Pada penelitian ini, terdapat dua motivasi peneliti untuk menginvestigasi 

perilaku struktur modal pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Pertama, 

penelitian sebelumnya pada sektor pertambangan masih tergolong sedikit 

mengingat sebagian besar penelitian pada sektor nonkeuangan didominasi oleh 

sektor manufaktur. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor primer pada 

pasar modal dan kontribusi terhadap sektor perekonomian di Indonesia. Kedua, 

penelitian ini berfokus pada sektor pertambangan dengan memperhatikan 

determinan struktur modal dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. 

Penelitian pada sektor pertambangan telah dilakukan Fadhilah (2011), akan tetapi 

hanya membahas pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan tanpa 

mengidentifikasi terlebih dahulu determinan struktur modal. Penelitian 

Hardiyanto (2014) belum menjelaskan perilaku struktur modal pada tingkat 

subsektor mengingat objek penelitian merupakan seluruh sektor nonkeuangan 

secara umum. Penelitian ini juga menggunakan metode data panel statis dan data 

panel dinamis untuk mengestimasi pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi 

struktur modal dan pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan 

perusahaan pertambangan, mengingat pada penelitian sebelumnya sebagian besar 

menggunakan data panel statis. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian mengenai perilaku struktur 

modal  pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2011 sampai 

2015 menjadi sangat menarik mengingat objek dan hasil penelitian sebelumnya 

pada sektor nonkeuangan yang tergolong beragam di berbagai negara dan kondisi 

faktual pada sektor pertambangan yang mengalami penurunan produktivitas 

akibat penurunan permintaan dan harga komoditas pertambangan. Selain itu, 

penelitian ini dilakukan agar dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya 

terkait dua bahasan utama dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang 

menentukan keputusan struktur modal dan pengaruh struktur modal terhadap 

kinerja perusahaan.  

Berdasarkan uraian tersebut, adapun rumusan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perilaku struktur modal pada sektor dan subsektor pertambangan         

di Bursa Efek Indonesia? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan 

sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan 

pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini, tujuan umumnya adalah melakukan investigasi perilaku 

struktur modal dengan dua fokus bahasan utama, yaitu determinan atau            

faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan pada sektor 

pertambangan di BEI dan pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan 



12 

 

perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. Tujuan penelitian 

secara khusus dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Menganalisis perilaku struktur modal pada sektor dan subsektor 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan 

pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Menganalisis pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan 

pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

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

mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan khususnya                

di bidang manajemen keuangan. 

2. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

informasi dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan struktur 

modal perusahaan pada sektor pertambangan di Indonesia. 

3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam 

manajemen investasi dan portofolio pada sektor pertambangan  di Indonesia. 

4. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau 

pengayaan literatur terkait struktur modal pada penelitian selanjutnya dan 

dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.                 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup perilaku struktur modal perusahaan 

sektor pertambangan yang terdaftar di BEI dari tahun 2011 sampai 2015 yang 

dilakukan dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu struktur modal, 

determinan struktur modal, dan kinerja keuangan perusahaan pada sektor dan 

subsektor pertambangan. Determinan struktur modal dan kinerja keuangan perlu 

dijelaskan secara deskriptif karena berperan sebagai gambaran umum pada 

tahapan analisis penelitian meskipun tujuan penelitian berfokus pada analisis 

perilaku struktur modal. Langkah selanjutnya adalah menganalisis determinan 

struktur modal pada sektor pertambangan yang mencakup karakteristik 

perusahaan maupun makroekonomi. Kemudian, dilakukan analisis pengaruh 

struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan. 

 

 

 




