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1   PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha membutuhkan sejumlah 

dana tertentu. Dana yang dibutuhkan perusahaan bersumber dari 2 jenis sumber 

pendanaan yaitu sumber pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Sumber 

pendanaan internal menggunakan saldo laba (retained earnings) perusahaan yang 

didapatkan dari hasil operasi perusahaan, sedangkan pendanaan eksternal 

diperoleh dengan melakukan 2 cara yaitu dengan menerbitkan surat utang (debt) 

atau dengan menerbitkan saham (equity). Perusahaan harus memutuskan untuk 

menggunakan salah satu dari kedua sumber pendanaan tersebut. Keputusan 

perusahaan tersebut secara langsung akan mempengaruhi nilai dari perusahaan 

(value of the firm). Pendanaan internal dan eksternal memiliki kekurangan dan 

kelebihan yang akan mempengaruhi manajemen dalam pengambilan keputusan 

dalam memilih sumber pendanaan terbaik. 

Pemilihan sumber pendanaan terbaik tidak terlepas dari komposisi yang 

tepat antara jumlah utang dan penggunaan saldo laba maupun melalui penerbitan 

sejumlah saham oleh perusahaan sehingga dapat diperoleh nilai perusahaan (value 

of the firm) yang optimal dan juga masih dapat memenuhi kepentingan pemegang 

saham dan pemenuhan kewajiban atas pinjaman. Apabila diputuskan untuk 

menggunakan dana eksternal, maka akan ada biaya yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan dalam bentuk pembayaran dividen untuk pemegang saham dan juga 

kewajiban pembayaran bunga serta pokok pinjaman kepada pemegang obligasi. 

Biaya ini harus menjadi pertimbangan manajemen ketika memutuskan struktur 

modal yang akan dipilih. Perusahaan tentunya menginginkan biaya minimum 

dalam penyediaan sumber pendanaan. 

Perusahaan BUMN perkebunan tidak terlepas dari kebijakan umum nasional 

tentang perkebunan yaitu memikul tugas ekonomi nasional berupa peningkatan 

produksi di bidang perkebunan secara efisien, mengemban tugas pemerataan 

pembangunan nasional, secara tidak langsung memikul tugas peningkatan 

pendapatan masyarakat petani pekebun, dan merupakan alat ekonomi negara dan 

pemerintah.  Selain tuntutan kebijakan umum nasional, PT Perkebunan Nusantara 

V (PTPN-V) sebagai anak perusahaan dari Holding BUMN Perkebunan harus 

berhadapan dengan lingkungan persaingan bisnis yang menuntut untuk semakin 

efisien serta mampu mengalokasikan sumber daya dengan optimal. 

PTPN-V adalah perusahaan perkebunan dengan core business kelapa sawit 

dan karet yang berlokasi di Provinsi Riau memiliki visi kedepan untuk menjadi 

perusahaan agribisnis terintegrasi yang berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh PTPN-V dalam memenuhi visinya 

tersebut adalah dengan menyusun rencana jangka panjangnya sebagai road map 

perusahaan selama 5 tahun dari tahun 2015-2019, pada periode tersebut PTPN-V 

telah merencanakan kegiatan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. 
Penggunaan dana internal dan eksternal telah menjadi bagian dalam 

kegiatan bisnis PTPN-V. Kondisi kinerja keuangan PTPN-V mempengaruhi 

keputusan struktur modal yang diambil, hal ini mengarah pada optimalisasi 

penggunaan sumber pendanaan untuk memberikan biaya modal yang efisien dan 
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meningkatkan nilai perusahaan. Kondisi ini mengharuskan PTPN-V mengetahui 

komposisi struktrur modal optimal dalam pengambilan keputusan struktur 

modalnya. 

 

 

Rumusan Masalah 

PTPN-V sebagai perusahaan perkebunan terus melakukan pengembangan 

bisnis melalui investasi. PTPN-V tentunya mendanai kegiatan operasionalnya 

tidak dengan hanya mengandalkan sumber dana internal saja tetapi juga 

menggunakan sumber pendanaan ekternal sebagai tambahan untuk memenuhi 

kegiatan operasional tersebut. Kondisi ini mengharuskan PTPN-V 

mengembangkan alternatif struktur permodalan untuk mengatasi permasalahan 

pendanaan dalam mengembangkan bisnisnya. 

Investasi dibidang tanaman kelapa sawit dilakukan seiring dengan rencana 

peremajaan tanaman sesuai umur tanaman yang sudah tidak produktif. Investasi 

tersebut dikelompokan ke dalam aset tanaman belum menghasilkan sementara 

asset tanaman menghasilkan merupakan tanaman yang masih produktif 

menghasilkan bahan baku produksi untuk kegiatan pengolahan di pabrik 

perusahaan. PTPN-V dalam periode tahun 2010-2015 memiliki komposisi luas 

areal tanaman kelapa sawit seperti terlihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Luas areal tanaman kelapa sawit PTPN-V 

Tanaman 
Luas Areal (ha) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Menghasilkan 57 533 54 392 52 513 54 094 57 420 59 188 

Belum menghasilkan 18 307 22 672 24 563 22 720 20 920 18 999 

Total 75 840 77 064 77 076 76 814 78 340 78 187 
Sumber: Diolah dari laporan tahunan PTPN-V Tahun 2010-2015  

 

Luas areal tanaman menghasilkan sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 

mengalami penurunan dikarenakan adanya kegiatan investasi perusahaan yaitu 

pelaksanaan peremajaan tanaman menghasilkan (replanting). Kegiatan investasi 

ini terus berlangsung selama periode penelitian. Kegiatan investasi pada 

peremajaan tanaman berdampak pada penurunan hasil produksi bahan baku 

perusahaan. sehingga pabrik pengolahan kelapa sawit mengalami idle capacity 

dan pendapatan perusahaan menjadi menurun. Upaya PTPN-V dalam mengatasi 

idle capacity pabrik pengolahan dan menstabilkan pendapatan perusahaan adalah 

dengan melakukan pembelian bahan baku Tandan Buah Segar (TBS) dari 

masyarakat.  

Bertambahnya luas areal tanaman belum menghasilkan menyebabkan 

volume pembelian bahan baku/TBS juga ikut bertambah. Kondisi ini akan 

meningkatkan kebutuhan dana perusahaan untuk membiayai pembelian/ 

pengadaan TBS tersebut. Tabel 2 akan memberikan gambaran tentang kebutuhan 

perusahaan untuk memenuhi bahan baku pabriknya selama periode penelitian 

melalui perbandingan pengadaan TBS yang bersumber dari hasil produksi 

perusahaan dan yang bersumber dari pembelian TBS masyarakat. 
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Tabel 2 Pengadaan TBS  PTPN-V 

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Volume (ton)       

- Produksi sendiri 947 949  957 401  953 906  818 561  970 770  1 105 962  

- Pembelian TBS 1 138 651  1 453 194  1 714 622  1 852 182  1 769 540  1 375 980  

- Total 2 086 600  2 410 595  2 668 528  2 670 743  2 740 310  2 481 942  

Harga TBS (Rp/Kg) 

- Produksi sendiri 871.75  948.58  951.73  1 077.74  1 070.76  1 018.03  

- Pembelian TBS 1 557.50  1 637.74  1 428.51  1 457.25  1 687.98  1 334.13  

- Selisih 685.75  689.16  476.78  379.51  617.22  316.10  

Biaya Pengadaan TBS (Rp juta) 

- Produksi sendiri 826 375  908 170  907 859 882 198 1 039 462  1 125 904  

- Pembelian TBS 1 773 449 2 379 955  2 449 353 2 699 093  2 986 951  1 835 743 

- Total 2 599 824  3 288 125  3 357 211  3 581 291  4 026 414 2 961 647 
Sumber: Diolah dari laporan tahunan PTPN-V Tahun 2010-2015 

 

Tabel 2 memberikan gambaran harga TBS yang bersumber dari masyarakat 

lebih tinggi dibandingkan harga TBS yang bersumber dari hasil produksi 

perusahaan. Hal ini mengakibatkan perusahaan harus menyiapkan dana tambahan 

untuk pengadaan TBS tersebut dan memperoleh beban biaya yang lebih besar. 

Peningkatan volume TBS yang bersumber dari masyarakat tentunya akan 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan.  

PTPN-V selama ini untuk kegiatan operasional perusahaan sudah 

menggunakan pendanaan eksternal melalui pendanaan yang bersumber dari utang. 

Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah utang perusahaan dari tahun 2010-2015 

sebagaimana diuraikan pada Gambar 1. Kebijakan perusahaan menggunakan 

utang sebagai alternatif pendanaan tentunya berisiko namun pendapatan 

perusahaan yang cenderung naik memberikan gambaran positif dimana kegiatan 

operasional yang bersumber dari utang memberikan hasil yang baik. 

 
Gambar 1 Realisasi pendapatan, aset dan utang PTPN-V 2010-2015 

 

Gambar 1 menunjukkan pertumbuhan pendapatan PTPN-V dari tahun 2010-

2015 sebesar 1% per tahun. Pada kurun waktu yang sama penggunaan utang 

sebagai sumber alternatif pendanaan mengalami pertumbuhan sebesar 19% per 

tahun. Pertumbuhan utang dari tahun ke tahun disebabkan penambahan utang 
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jangka panjang untuk pembiayaan investasi tanaman dan non tanaman. 

Pertumbuhan utang pada Gambar 1 tidak selalu linear dengan pertumbuhan 

pendapatan, dengan kata lain pertumbuhan utang tidak selalu meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan. Dengan kata lain dalam menetapkan keputusan 

pendanaan/struktur modal pada tahun 2010-2015, keputusan PTPN-V terhadap 

hal tersebut dipengaruhi oleh kinerja keuangan. 

Strategi penggunaan struktur modal optimal menjadi pertimbangan PTPN-V 

untuk menerapkan strategi yang tepat dalam menjalankan operasional perusahaan 

dan meningkatkan nilai perusahaan. Keputusan PTPN-V dalam menerapkan 

strategi penggunaan struktur modal yang optimal tidak terlepas dari kondisi 

perusahaan saat ini. Keputusan penggunaan struktur modal akan diperngaruhi oleh 

kinerja dan mempengaruhi nilai dan risiko kebangkrutan perusahaan. 

Kondisi perusahaan pada periode ini membutuhkan struktur modal yang 

tepat karena perusahaan harus mempertahankan kinerja keuangannya sementara 

perusahaan sedang melakukan peremajaan asset tanaman yang berdampak pada 

penambahan sumber bahan baku dengan biaya yang lebih besar. Hal ini 

merupakan kondisi yang menarik untuk diteliti tentang bagaimana pengaruh 

kinerja keuangan perusahaan terhadap struktur modal dan meneliti kebijakan 

perusahaan dalam menggunakan struktur modal optimal pada periode 2010-2015. 

 
Gambar 2 RJP pendapatan, aset dan utang PTPN-V tahun 2015-2019 

 

Gambar 2 menunjukkan dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) periode 

2015-2019 perusahaan telah merencanakan perolehan pendapatan dengan 

pertumbuhan sebesar 5% per tahun. PTPN-V juga selama periode tersebut telah 

merencanakan kegiatan investasi untuk pembelian aset baru yang mendukung 

kegiatan pengolahan/produksi berupa mesin-mesin dan juga penambahan lahan, 

kegiatan investasi ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan bisnisnya. 

Kegiatan investasi tersebut tentunya mengakibatkan perusahaan membutuhkan 

dana tambahan dari eksternal untuk mendanai pembelian aset baru dikarenakan 

perusahaan tidak dapat mendanai kegiatan tersebut hanya dengan pendanaan 

internal saja. Oleh sebab itu perusahaan harus mencari sumber pendanaan baru 

dari pihak eksternal. Pendanaan eksternal tidak selalu memberikan dampak yang 

positif karena dengan menggunakan pendanaan eksternal perusahaan akan 

menghadapi risiko kebangkrutan dengan semakin tingginya jumlah utang yang 

dimiliki perusahaan. 
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PTPN-V dalam 5 tahun ke depan melalui pengelolaan komoditi kelapa sawit 

dan karet dituntut untuk selalu melakukan analisa terhadap keputusan pendanaan 

perusahaannya. Keputusan pendanaan yang tepat dicirikan dari optimalnya 

komposisi penggunaan dana sendiri dan penggunaan pendanaan yang bersumber 

dari utang. Perusahaan harus menentukan komposisi struktur modal optimal yang 

memberikan biaya terendah baik melalui utang (debt) ataupun melalui pendanaan 

sendiri, nantinya juga akan meningkatkan nilai perusahaan (value of the firm). 

Dengan demikian penelitian tentang struktur modal optimal pada rencana jangka 

panjang PTPN-V merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Hasil penelitian ini 

nantinya dapat merumuskan strategi pengelolaan sumber pendanaan eksternal 

dalam upaya mendanai aktivitas usaha perusahaan sehingga dapat memperbaiki 

kinerja keuangan perusahaan dan juga melihat kemungkinan ekspansi usaha.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, perumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan terhadap struktur modal PTPN-V pada 

tahun 2010-2015? 

2. Apakah terdapat struktur modal optimal di PTPN-V pada tahun 2010-2015? 

3. Bagaimana struktur modal yang optimal pada rencana jangka panjang PTPN-

V tahun 2015-2019? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijabarkan 

dipembahasan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap struktur modal PTPN-V 

pada tahun 2010-2015. 

2. Menganalisis adanya struktur modal optimal PTPN-V pada tahun 2010-2015. 

3. Menganalisis struktur modal optimal PTPN-V pada rencana jangka panjang  

tahun 2015-2019. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Adapun mafaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Memberikan masukan kepada PTPN-V tentang kinerja keuangan apa saja 

yang berpengaruh terhadap struktur modal sehingga dapat menjadi acuan  

dalam pengambilan keputusan. Komposisi struktur modal optimal PTPN-V 

pada rencana jangka panjang tahun 2015-2019 mengarahkan PTPN-V dalam 

menetapkan struktur modal yang memberikan biaya modal minimum dan nilai 

perusahaan maksimum serta terhindar dari financial distress. 

2. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan bagi 

peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

3. Penelitian ini sebagi sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan pengetahuan 

dan memperdalam kompetensi dalam bidang manajemen keuangan. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk menghindari terjadinya perluasan 

masalah dan lebih fokus terhadap permasalahan yang diteliti sehingga penelitian 

ini dibatasi pada: 

1. Kajian mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap struktur modal dan 

adanya struktur modal yang optimal selama periode 2010-2015 dan komposisi 

struktur modal optimal PTPN-V tahun 2015-2019.  

2. Penelitian dilakukan di PTPN-V. 

3. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan bulanan tahun 

2010-2015 dan rencana jangka panjang perusahaan 2015-2019, dimana data 

diperoleh seluruhnya dari PTPN-V. 

 

 

 

2   TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Kinerja Keuangan yang Mempengaruhi Struktur Modal 

 

Keputusan manajemen perusahaan dalam menetapkan struktur pendanaan 

akan menentukan kemampuan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya dan 

akan mempengaruhi risiko perusahaan (Joni dan Lina 2010). Manajemen 

dihadapkan oleh berbagai macam faktor yang akan mempengaruhi pertimbangan 

penetapan struktur modal. Manajemen akan mempertimbangkan lima hal dalam 

menentukan struktur modal antara lain ability to service debt, ability to use 

interest and tax shields fully, ability of assets to support debt (protection againts 

illiquidity), desire degree of access to capital market dan dynamic factor and debt 

management over time (Emery et al. 2004). Menurut Brigham dan Houston 

(2014) faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal antara lain sales stability, 

managemen attitude, lender and rating agency attitude, market conditions, the 

firms internal conditions dan financial flexibility. 

Penelitian lainnya juga menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

struktur modal seperti stabilitas penjualan, struktur aktiva, profitabilitas dan 

tingkat pertumbuhan (Suwarto dan Ediningsih 2002). Sugihen (2003) dalam 

penelitiannya menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal 

antara lain produktivitas aktiva, kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Sementara 

Putri (2012) menggunakan variabel profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran 

perusahaan terhadap struktur modal. 

 

Profitabilitas (profitability) 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba relatif 

terhadap penjualan yang dimiliki, total aktiva dan modal sendiri (Sartono 2001). 

Sementara Saidi (2004) mengatakan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 
dalam memperoleh laba. 
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Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




