
 

 

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang 

 

Sektor pertanian merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia, 

berperan penting dan memiliki potensi dalam membangun perekonomian 

Indonesia. Rata-rata kontribusi sektor pertanian periode 2010-2014 terhadap PDB 

sebesar 10,26 persen dengan pertumbuhan sekitar 3,90 persen (Renstra 

Kementerian Pertanian 2015-2019). Industri pengolahan menjadi kategori yang 

terbesar peranannya dalam pembentukan PDB menurut lapangan usaha. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2015) pada tahun 2010 industri 

pengolahan memiliki peranan sebesar 22,4 persen dan mengalami penurunan  

menjadi 21,02 persen pada tahun 2014. Sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan dalam kontribusinya terhadap PDB dilihat dari lapangan usaha tahun 

2010 – 2014 penyumbang terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan. 

Pada tabel 1, terlihat bahwa kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan 

perikanan merupakan penyumbang PDB terbesar kedua setelah sektor industri 

pengolahan, walaupun secara presentase kontribusi semakin menurun dari tahun 

ke tahun. Hal ini disebabkan karena beralihnya struktur lapangan usaha sebagian 

masyarakat Indonesia dari kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan ke 

kategori lapangan usaha ekonomi lainnya. 

 

Tabel 1 Peranan PDB menurut Lapangan Usaha, 2010 - 2014 (dalam prosentase) 

No Kategori Lapangan Usaha/Industri 2010 2011 2012 2013* 2014** 

1 A 
Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
13.93 13.51 13.37 13.39 13.38 

2 B 
Pertambangan dan 
Penggalian 

10.46 11.81 11.61 10.95 9.82 

3 C Industri Pengolahan 22.04 21.76 21.45 20.98 21.02 

4 D Pengadaan Listrik dan Gas 1.06 1.17 1.11 1.04 1.08 

5 E 
Pengadaan Air, Pengolahan 
Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 
0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 

6 F Konstruksi 9.13 9.09 9.35 9.51 9.88 

7 G 
Perdagangan Besar dan 

Eceran;Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 
9.13 9.09 9.35 9.51 9.88 

8 H 
Transportasi dan 

Pergudangan 
3.57 3.53 3.63 3.87 4.27 

9 I 
Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
2.92 2.86 2.93 3.04 3.14 

10 J Informasi dan Komunikasi 3.73 3.53 3.63 3.87 4.27 

11 K 
Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

3.49 3.46 3.72 3.87 3.88 

12 L Real Estate 2.89 2.79 2.76 2.77 2.79 

13 M,N 
Jasa Perusahaan 
Administrasi 

1.44 1.46 1.48 1.52 1.57 
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Tabel 1  Peranan PDB menurut Lapangan Usaha, 2010 - 2014 (dalam prosentase) 

(lanjutan) 

No Kategori Lapangan Usaha/Industri 2010 2011 2012 2013* 2014** 

14 O 
Pemerintahan,Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 
3.78 3.89 3.95 3.90 3.84 

15 P Jasa Pendidikan 2.94 2.97 3.14 3.25 3.29 

 Q 
Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
0.97 0.98 1.00 1.01 1.03 

16 R,S,T,U Jasa Lainnya 1.47 1.44 1.42 1.47 155 

 Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar 97.37 98.01 97.84 97.5 97.5 

 Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk 2.63 1.99 2.16 2.5 2.5 

 Produk domestik bruto 100 100 100 100 100 

Keterangan : *   Angka sementara 
                   ** Angka sangat sementara 
Sumber: BPS (2015) 

 

Sektor pertanian memiliki peranan yang cukup besar dalam penyerapan 

tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian pada tahun 2010 sekitar 

38.69 juta tenaga kerja atau sekitar 35.76 persen dari total penyerapan tenaga 

kerja, dan mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 35.76 juta tenaga kerja 

atau sekitar 30.27 persen. Data penyerapan tenaga kerja sektor pertanian ini hanya 

berasal dari kegiatan sektor pertanian primer, belum termasuk sektor sekunder dan 

tersier dari sistem dan usaha agribisnis (Renstra Kementerian Pertanian 2015-

2019). 

Gambar 1 menunjukkan perkembangan jumlah angkatan kerja pada sektor 

pertanian dan non pertanian pada tahun 2010 sampai dengan 2014. Terlihat bahwa 

jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini karena 

terjadinya kenaikan permintaan akan produk barang jadi atau setengah jadi baik 

domestik maupun international sehingga mendorong perkembangan sektor non 

pertanian mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. 

Sumber: BPS (2014) diolah oleh Pusdatin Kementrian Pertanian 

Gambar 1  Perkembangan Angkatan Kerja Sektor Pertanian dan Non Pertanian, 

2010-2014 
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Neraca perdagangan sektor pertanian masih berada pada posisi surplus. 

Sumbangan terbesar pada neraca perdagangan didominasi oleh sub-sektor 

perkebunan, sementara sub-sektor lainnya mengalami defisit. Gambar 2 

menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dalam hal ini ekspor selama periode 

2010 – 2014 masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif walaupun 

berfluktuatif setiap tahunnya, puncak neraca perdagangan tertinggi pada tahun 

2011 yakni sebesar 23.928 dalam satuan jutaan dolar Amerika, hal ini dikarenakan 

pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang mengalami peningkatan 

pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 6.5 persen BPS 

(2015). 

 

 
Sumber: Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 

Gambar 2  Perkembangan Ekspor-Impor dan Neraca Perdagangan Sektor 

Pertanian, 2010-2014 

 

Ditinjau lebih lanjut kondisi perdagangan tanaman pangan Indonesia dalam 

posisi defisit yang artinya Indonesia menjadi negara net importer. Komoditas 

pangan menjadi penyumbang terbesar adalah komoditas gandum, kedelai, jagung 

serta beras. Sementara penyumbang terbesar komoditas untuk ekspor adalah ubi 

kayu (Renstra Kementerian Pertanian 2015 – 2019).  Tabel 2 menunjukkan bahwa 

sub-sektor perkebunan penyumbang ekspor terbesar di sektor pertanian dengan 

nilai ekspor 37.123 dalam jutaan dolar amerika pada tahun 2014, nilai ekspor sub-

sektor perkebunan menunjukkan nilai yang jauh lebih besar dibandingkan nilai 

impornya. Dilihat dari sub-sektor lainnya menunjukkan nilai impor yang jauh 

lebih besar jika dibandingkan dengan nilai ekspornya, hal ini dikarenakan 

minimnya produksi pangan  nasional, sehingga mengharuskan Indonesia masih 

melakukan impor pada produk-produk sub-sektor tanaman pangan, holtikultura, 

serta peternakan. 
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Tabel 2 Neraca Perdagangan Sektor Pertanian, 2010 -2014 (dalam US dollar) 

No Sub Sektor 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Tanaman Pangan 
     

 
    Ekspor 478 585 151 967 560 

 
    Impor 3.894 7.024 6.307 5.659 6.481 

 
    Neraca -3.416 -6.439 -6.156 -4.692 -5.921 

2 Holtikultura 
     

 
     Ekspor 391 491 505 784 752 

 
     Impor 1.293 1.686 1.813 1.469 1.929 

 
     Neraca -902 -1.195 -1.309 -685 -1.176 

       3 Perkebunan 
     

 
     Ekspor 30.703 40.690 33.119 30.687 37.123 

 
     Impor 6.028 8.844 3.112 2.686 5.926 

 
     Neraca 24.675 31.846 30.007 28.002 31.197 

4 Peternakan 
     

 
     Ekspor 494 907 557 1.243 1.330 

 
     Impor 1.232 1.191 2.698 3.015 3.029 

 
     Neraca -737 -284 -2.142 -1.772 -1.699 

 
PERTANIAN 

     

 
     Ekspor 32.065 42.673 34.331 33.680 39.765 

 
     Impor 12.447 18.744 13.931 12.828 17.365 

 
     Neraca 19.619 23.928 20.400 20.852 22.400 

Catatan : Angka disajikan dalam satuan juta USD 

 
Sumber: BPS (2015) diolah oleh Direktorat jenderal pengolahan dan pemasaran hasil 

pertanian 

 

Kondisi pertumbuhan ekonomi dalam ekspor produk pangan lebih rendah 

jika dibandingkan dengan pertumbuhan impor produk pangan, dengan kata lain 

pertumbuhan ekonomi dalam ekspor produk pangan mengalami penurunan 

kinerja, penurunan kinerja ini disebabkan oleh adanya kendala dan hambatan 

dalam perkembangan industri pertanian di Indonesia. Salah satu hambatan dan 

kendala dalam perkembangan industri sektor pertanian adalah kesulitan dalam 

sumber pendanaan berupa akses kredit dari pihak lembaga keuangan. Sektor 

pertanian masih dinilai memiliki resiko yang relatif tinggi dibanding sektor 

lainnya, yakni sifat produk yang dihasilkan tidak tahan lama, harga yang yang 

berfluktuasi serta faktor lainnya (Noor 2015). Kondisi ini menyebabkan pihak 

lembaga keuangan enggan untuk menyalurkan kreditnya. 

Salah satu alasan struktur modal pada sektor pertanian menarik untuk 

dilakukan kajian selain karena penyerapan tenaga kerja yang cukup besar serta 

sebagai penyumbang PDB terbesar kedua setelah industri pengolahan. Pada sektor 

pertanian menggunakan lahan yang cukup luas sebagai capital asset dalam 

aktivitas operasionalnya, yang artinya sebagian besar investasi yang digunakan 

pada sektor ini dipenuhi dengan membeli lahan yang dibutuhkan untuk keperluan 

aktivitas operasional maupun untuk ekspansi, dalam membeli lahan operasional 

yang cukup luas pada umumnya perusahaan pada sektor pertanian menggunakan 

pinjaman jangka panjang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan modal yang besar, 
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perusahaan menggunakan pinjaman dana ekternal baik berupa utang (debt 

financing) maupun melakukan penjualan saham (external equity financing). 

Menurut Modigliani Miller (1958) dengan adanya pajak penggunaan utang 

dalam struktur modal dapat membuat nilai perusahaan yang optimal, karena 

dengan adanya biaya bunga atas utang dapat mengurangi pembayaran pajak, 

namun struktur modal yang sebagian besarnya menggunakan utang akan lebih 

berisiko mengalami kebangkrutan dan akan menurunkan nilai perusahaan. Teori 

pecking order yang dikemukakan oleh Myers dan Majluf (1984) menjelaskan 

bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki 

tingkat utang yang rendah, artinya perusahaan tidak memiliki struktur modal yang 

optimal karena sumber pendanaan sebagian besar menggunakan pendanaan 

internal, sementara teori trade off yang dikemukan oleh Brigham dan Daves 

(2007) menjelaskan perusahaan yang memanfaatkan ekuitas atau utang sebagai 

sumber pendanaan struktur modalnya dengan pertimbangan bahwa cost dan 

benefit dari kedua pilihan tersebut berimbang, jika perusahaan menggunakan 

utang sebagai pendanaan struktur modalnya artinya perusahaan dapat 

memanfaatkan biaya bunga yang timbul dan dapat mengurangi perhitungan pajak. 

Sementara dalam faktanya dengan semakin banyak utang maka semakin banyak 

beban yang ditanggung perusahaan yakni suku bunga yang tinggi, biaya keagenan 

serta biaya kebangkrutan dan hal ini dapat mengurangi nilai perusahaan.    

Perusahaan harus mempertimbangkan dengan matang dalam membuat 

kebijakan struktur modal, manajer keuangan berkepentingan dalam menetapkan 

sumber-sumber dana untuk belanja modal perusahaan, karena dalam suatu bisnis 

setiap keputusan yang diambil dapat berimplikasi pada beberapa aspek keuangan 

(Damodaran 2015). Dalam menentukan struktur modal perusahaan, dibutuhkan 

pertimbangan atas faktor-faktor penentu yang mempengaruhi struktur modal. 

Manajemen perlu melakukan identifikasi sebelum memberikan keputusan 

terhadap kebijakan strategis struktur modal, dilihat dari aspek manajerial faktor 

yang mempengaruhi struktur modal dibedakan menjadi faktor lingkungan internal 

(mikroekonomi) dan faktor lingkungan ekternal (makroekonomi). Faktor 

lingkungan internal yakni suatu kondisi lingkungan yang dapat di tinjau oleh 

manajemen, faktor-faktor tersebut antara lain struktur aktiva (asset structure), 

pertumbuhan perusahaan (growth), profitabilitas, likuiditas, non debt tax shield 

dan firm age. Sementara faktor lingkungan ekternal yakni suatu kondisi yang 

tidak dapat diatur oleh manajemen, faktor tersebut antara lain tingkat inflasi, 

produk domestik bruto, dan tingkat suku bunga. Menurut Brigham dan Houston 

(2007) terdapat beberapa faktor dalam mempengaruhi keputusan struktur modal 

perusahaan antara lain stabilitas penjualan, struktur aktiva, leverage operasi, 

tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap manajemen, sikap 

pemberi pinjaman dan lembaga penilai peringkat, kondisi pasar, kondisi internal 

perusahaan dan fleksibilitas keuangan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Bhaird dan Lucey (2009) menyatakan faktor-

faktor age, size, level of intangible activity, ownership structure dan the provision 

of collateral berpengaruh terhadap keputusan struktur modal. Sedangkan menurut 

Sudiyatno dan Sari (2013) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal yakni non-debt tax shield, asset structure (tangibility), profitability, 

growth, dan firm size. Selain itu, Anake et al. (2014) menyatakan faktor-faktor 

penting yang mempengaruhi keputusan struktur modal adalah profitability, 
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tangibility, volatility (operating risk), growth opportunities dan firm size. Namun 

pada penelitian Ramjee dan Gwatidzo (2012) profitability dan tax tidak 

berpengaruh terhadap keputusan struktur modal. Sanjaya (2014) firm size, 

profitability, firm growth, institutional ownership, firm age, dan carbon credit 

tidak berpengaruh terhadap keputusan struktur modal. Yahyami (2015) menguji 

dua belas faktor dan terdapat sebelas faktor yang berpengaruh signifikan antara 

lain profitabilitas, ukuran perusahaan, operating leverage, likuiditas, non debt tax 

shield effect, kebijakan deviden, struktur aktiva, tingkat inflasi, pertumbuhan 

produk domestik bruto, tingkat suku bunga dan nilai tukar. Sedangkan satu faktor 

yakni pertumbuhan perusahaan (growth) tidak berpengaruh signifikan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jean dan Viviani 

(2008), Sheikh dan Wang (2011), Saputri dan Margareta (2014), Imran dan 

Akram (2015), Zerriaa dan Noubbigh (2015), bahwa tingkat pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap leverage artinya tingkat pertumbuhan 

perusahaan yang semakin tinggi semakin berpotensi untuk menghasilkan 

intangible asset sehingga perusahaan lebih memilih pendanaan secara internal 

(Chen 2004). Namun demikian berdasarkan penelitian Bayrakdaroglu et al. 

(2013), Bassey et al. (2014), Handoo dan Sharma (2014), Gocmen dan Sahin 

(2014) bahwa growth berpengaruh signifikan terhadap keputusan struktur modal 

yang artinya  perusahaan yang mengalami pertumbuhan yang cepat akan 

membutuhkan lebih banyak modal, sehingga cenderung menggunakan utang 

sebagai sumber pendanaannya. Penelitian Mutairi dan Naseer (2015) menyatakan 

bahwa faktor profitability, tangibility dan size tidak berpengaruh terhadap dengan 

struktur modal. Tandya (2015) profitability dan size tidak berpengaruh terhadap 

keputusan struktur modal. Setyawan et al. (2016) liquidity tidak berpengaruh 

terhadap keputusan struktur modal. Kajian empiris Yoshendy (2014) menunjukan 

bahwa profitabilitas, tangibilitas, dan umur perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan struktur modal sementara variabel lain yakni ukuran 

perusahaan, non-debt tax shields dan likuiditas perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan struktur modal perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Noor (2015) menghasilkan, ukuran perusahaan dan pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan struktur modal, sedangkan 

pada variabel profitability dan liquidity tidak berpengaruh terhadap keputusan 

struktur modal sedangkan untuk variabel struktur aktiva memiliki pengaruh yang 

positif namun tidak signifikan. Pada variabel likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap keputusan struktur modal, hasil tersebut telah sesuai dengan teori 

pecking order yakni semakin tinggi likuiditas suatu perusahaan maka perusahaan 

akan cenderung menggunakan pendanaan internal. 

Berdasarkan kajian empirik dan penelitian terdahulu masih terdapat 

ketidakkonsistenan (research gap) faktor-faktor penentu terhadap struktur modal. 

Selain itu, dalam sektor pertanian terlihat masih memiliki long term debt to total 

asset (LDTA) yang masih relatif kecil, dalam gambar 3 menunjukkan 

perkembangan long term debt to total asset dari tahun 2010 – 2015 yang terlihat 

memiliki nilai rata-rata kurang dari 0.5 persen hal ini artinya dalam sektor 

pertanian memiliki utang jangka panjang yang masih sedikit, padahal sektor 

pertanian masih membutuhkan pendanaan yang cukup besar dalam mendanai 

operasional perusahaan maupun untuk investasi. 
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Sumber: data diolah 

Gambar 3  Perkembangan long term debt to total asset Sektor Pertanian, 2010-

2015 

 

Menurut Miller (1963) bertambahnya penggunaan utang akan meningkatkan 

nilai perusahaan. Dalam penggunaan utang akan timbul adanya manfaat pajak, 

yang diperoleh dari beban biaya bunga utang yang dapat diperhitungkan sebagai 

elemen biaya yang mengurangi besaran laba kena pajak. Selain itu dalam teori 

cost of capital  mengungkapkan bahwa utang merupakan sumber modal yang 

lebih murah daripada ekuitas, sehingga semakin besar komposisi utang harga 

saham semakin tinggi. Hal ini dikarenakan biaya modal (cost of capital) timbul 

dalam memilih pendanaan baik itu dengan menerbitkan saham, obligasi maupun 

kombinasi keduanya (Hendri 2005). 

 Berdasarkan kajian emprik diatas penelitian ini dimaksudkan untuk 

melakukan pengujian kembali faktor-faktor penentu yang mempengaruhi utang 

jangka panjang perusahaan khususnya pada perusahaan sektor pertanian yang 

listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 – 2015, pada penelitian ini sektor 

pertanian yang listing di BEI meliputi sub sektor tanaman pangan, perkebunan, 

peternakan, perikanan, kehutanan serta sub sektor lainnya. 

 

Perumusan Masalah 

 

Perusahaan sektor pertanian memiliki kendala paling penting yakni 

kebutuhan akan modal . Karakteristik sektor pertanian yang memiliki banyak 

resiko menyebabkan lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman akan modal 

sangat minim. Sebaliknya permasalahan yang dihadapi perusahaan membuat 

kebijakan yang akan dilakukan dalam rangka memberikan keputusan untuk 

memenuhi kebutuhan pendanaannya dengan menetapkan struktur modal.  

Peran manajer keuangan  harus memberikan alternatif yang efektif dan 

efisien demi tercapainya kinerja keuangan yang diharapkan.  Dalam menentukan 

struktur modal, perusahaan dapat memperoleh melalui pendanaan internal  atau 

pendanaan eksternal. Sementara peran lembaga keuangan yang belum 

berkontribusi, hal ini akan membuat perusahaan mencari alternatif lain untuk 
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memenuhi pendanaannya. Melihat keputusan struktur modal memiliki peran yang 

sangat penting untuk kemampuan perusahaan dalam berkembang.  

Berdasarkan uraian diatas perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran variabel struktur aktiva (asset structure), pertumbuhan 

perusahaan (growth), profitability, likuiditas (liquidity), non debt tax shields, 

umur perusahaan (firm age), tingkat inflasi, produk domestik bruto (PDB) dan 

tingkat suku bunga untuk masing-masing emiten? 

2. Bagaimana pengaruh faktor internal dan ekternal terhadap utang jangka 

panjang perusahaan? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis gambaran variabel struktur aktiva (asset structure), 

pertumbuhan perusahaan (growth), profitability, likuiditas (liquidity), non 

debt tax shields, umur perusahaan (firm age), tingkat inflasi, produk domestik 

bruto (PDB) dan tingkat suku bunga untuk masing-masing emiten. 

2. Menganalisis pengaruh faktor internal dan ekternal terhadap utang jangka 

panjang perusahaan. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak pengguna antara 

lain: 

1. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

referensi dan masukan dalam hal menentukan keputusan struktur modal untuk 

memilih pendanaan perusahaan. 

2. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

yang dibutuhkan oleh investor sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan untuk berinvestasi khususnya pada sektor pertanian 

yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

3. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai referensi 

dan masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan khususnya sektor 

pertanian, sehingga para pembuat kebijakan dapat menunjang pertumbuhan di 

sektor pertanian yang selama ini kesulitan dalam mendapatkan pinjaman 

pendanaan khususnya dari pihak eksternal. 

4. Bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi 

penelitian-penelitian yang pernah ada serta diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmiah untuk penelitian-penelitian di masa mendatang. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian ini difokuskan pada analisis 

perusahaan-perusahaan di sektor pertanian yang telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sebelum tahun 2010 untuk memudahkan dalam memperoleh data yang 

dibutuhkan, serta telah memiliki laporan keuangan yang telah di audit dan telah 

diterbitkan selama periode 2010 sampai dengan 2015. Perusahaan-perusahaan 




