1 PENDAHULUAN
Latar Belakang

Pertumbuhan (%)

Indonesia memiliki lebih dari 250 juta penduduk, dan termasuk negara
dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhan penduduk
yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan akan properti dan real estate juga
meningkat. Disisi lain, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan akan rumah
tinggal (properti residensial) dengan ketersediaanya (Direktorat Statistik Ekonomi
dan Moneter 2011).
Sub sektor properti dan real estate berkontribusi pada pertumbuhan
perekonomian Indonesia yaitu sebesar 4.82 % pada tahun 2015 (BPS 2016).
Kontribusi sektor properti dan real estate terhadap PDB di Indonesia masih relatif
kecil. Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor properti dan
real estate masih lamban dimana pertumbuhan pada sektor real estate masih berada
dibawah sektor konstruksi. Industri properti dan real estate mengalami
pertumbuhan yang melamban dalam beberapa tahun terakhir. Adapun pertumbuhan
PDB sub sektor properti dan real estate di Indonesia disajikan pada Gambar 1.
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Gambar 1 Pertumbuhan PDB sub sektor properti dan real estate
Gambar 1 menunjukkan bahwa tahun 2011 pertumbuhan PDB sub sektor
properti mencapai 7.68 persen. Dibandingkan tahun 2015 pertumbuhan PDB sub
sektor properti dan real estate mengalami perlambatan yang cukup signifikan.
Selain kebutuhan properti residensial di Indonesia yang masih belum terpenuhi,
pertumbuhan supply properti komersial juga mengalami pertumbuhan yang
melamban selama empat tahun terakhir. Berdasarkan Gambar 2 indeks pasokan
properti komersil tahunan mengalami pertumbuhan sebesar 2,22% (yoy) walaupun
mengalami perlambatan dari triwulan sebelumnya (2,74%,yoy). Sedangkan
pertumbuhan supply akan properti terjadi pada segmen apartemen yaitu sebesar
18,47% (yoy), khususnya apartemen jual (strata): untuk hotel pasokannya
meningkat sebesar 7,93% (yoy) dan perkantoran mengalami peningkatan sebesar
6,07% (yoy). Wilayah perluasan untuk properti dan real estate berada di kota-kota
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besar di Indonesia diantaranya seperti Jabodetabek, Banten, Bandung, Makassar,
Medan Semarang dan Surabaya (Bank Indonesia 2016).

Sumber: Bank Indonesia 2016

Gambar 2 Indeks pertumbuhan pasokan properti komersial (yoy)
Perlambatan pertumbuhan pada sub sektor properti dan real estate ini
dipengaruhi dari beberapa faktor seperti kondisi harga yang sudah terlalu tinggi,
kenaikan BI Rate, pemberlakuan aturan LTV (Loan to Value), pajak properti yang
tinggi, serta permintaan yang mengalami kejenuhan mempengaruhi pola supply dan
demand pada produk properti dan real estate. Kemudian tingkat suku bunga kredit,
inflasi juga mempengaruhi perlambatan pertumbuhan properti dan real estate di
Indonesia. Disisi lain, sektor ini masih memiliki potensi untuk berkembang melihat
dari peningkatan investasi secara langsung, tercatat dalam lima tahun terakhir
investasi di pasar properti dan real estate mengalami kenaikan, adapun faktor
pendorong pertumbuhan adalah pembangunan ekonomi, infrastruktur lokal, dan
pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia (Lamudi 2014).
Upaya untuk meningkatan supply properti dan real estate, maka perusahaan
membutuhkan dana, yang dialokasikan untuk kegiatan operasional perusahaan
maupun pengembangan jumlah unit. Keputusan pendanaan menjadi faktor yang
menentukan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas operasional
dan juga berpengaruh pada besarnya risiko perusahaan pada sub sektor properti dan
real estate. Kondisi ini mengharuskan perusahaan untuk memiliki berbagai
alternatif sumber pembiayaan, baik yang berasal dari internal (internal financing)
maupun eksternal (external financing). Masing-masing sumber pendanaan
memiliki kelebihan maupun kekurangan, sehingga penentuan struktur modal yang
optimal menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha.
Secara umum, struktur modal memiliki dua teori penting, yaitu: teori tradeoff dan teori pecking order (Darminto dan Manurung 2008). Trade-off theory
memprediksi bahwa dalam mencari hubungan antara struktur modal dan nilai
perusahaan, terdapat suatu tingkat leverage (debt ratio) yang optimal. Hal ini
mengharuskan perusahaan berupaya untuk menyesuaikan tingkat leverage ke arah
yang optimal. Sedangkan pecking order theory menyatakan bahwa perusahaan
melakukan keputusan pendanaan secara hirarki, dimana sumber pendanaan internal
lebih didahulukan daripada sumber pendanaan eksternal. Pendanaan diutamakan
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dimulai dari sumber dana dengan biaya termurah, yakni dari laba ditahan, utang,
sampai pada penerbitan ekuitas baru (Frank dan Goyal 2007). Adapun sumbersumber pembiayaan perusahaan ditampilkan pada Gambar 3.

Sumber: Bank Indonesia (2011)

Gambar 3 Sumber pembiayaan properti residensial dari sisi pengembang
Gambar 3 menunjukkan bahwa modal perusahaan diperoleh dari dana sendiri
46,63 persen yang terdiri dari laba ditahan, modal disetor, konsorsium, dan lainnya.
Pendanaan internal diperoleh dari laba ditahan yang mencapai 18.37 persen. Defisit
pendanaan internal mendorong perusahaan properti dan real estate untuk
memperoleh pendanaan eksternal. Pendanaan eksternal diperoleh dari pinjaman
bank dan modal disetor dari pemegang saham serta konsorsium. Adapun pendanaan
dari nasabah merupakan sumber pendanaan yang diperoleh dari down payment.
Berkaitan dengan teori pecking order peingkatan defisit pendanaan internal akan
mendorong perusahaan untuk meningkatkan hutang yang dirasa memiliki risiko
yang lebih rendah.
Hermuningsih (2013) berpendapat bahwa kebijakan struktur modal
dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan.
Faktor-faktor internal perusahaan meliputi faktor yang dapat dikendalikan oleh
manajemen perusahaan diantaranya: profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur
aktiva, pertumbuhan asset, tangibilitas dan umur perusahaan. Faktor dari luar
perusahaan merupakan faktor yang sulit untuk dikendalikan oleh perusahaan,
seperti fluktuasi perekonomian dan politik di suatu negara.
Santoso (2005) menyebutkan bahwa salah satu yang memberikan sinyal
pertama jatuh dan bangunnya perekonomian sebuah negara diindikasikan oleh
perkembangan industri properti. Krisis ekonomi global yang diawali dari krisis
finansial amerika serikat yang disebabkan runtuhnya pasar mortage atau kredit
macet pada sektor properti memiliki dampak terhadap bisnis properti di Indonesia
pada tahun 2008 hingga 2013. Hal ini ditandai oleh naiknya BI rate dan
menyebabkan bank-bank di Indonesia lebih ketat dalam penyaluran kredit. Menurut
Doormalen (2013) krisis ekonomi dapat mempengaruhi struktur modal dan faktorfaktor penentu struktur modal, juga selama periode krisis memberikan dampak
negatif terhadap rasio leverage.
Kondisi makroekonomi dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan
properti dan real estate dimana kebutuhan modal pada perusahaan di sektor ini
cukup tinggi. Mokhova dan Zinecker (2014) dan Buvanendra et al. (2016)
menjelaskan bahwa kebijakan struktur modal perusahaan juga dipengaruhi oleh
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faktor eksternal yaitu kebijakan makroekonomi diantaranya pertumbuhan PDB
yang menggambarkan kondisi perekomomian dapat mempengaruhi struktur modal
perusahaan
Adapun kebijakan makroekonomi lainya yaitu tingkat inflasi, tingkat suku
bunga, ukuran pasar modal dan investasi oleh asing yang diindikasikan berpengaruh
terhadap struktur modal. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait
pengaruh dari setiap variabel makroekonomi terhadap keputusan struktur modal
khususnya perusahaan properti dan real estate.

Perumusan Masalah
Struktur modal dapat diukur dengan menggunakan Debt to Equity Ratio yang
menunjukkan seberapa besar proporsi penggunaan utang terhadap modal
perusahaan. Pada perusahaan sub sektor properti dan real estate tercermin DER dan
Profitabilitasnya disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1 DER dan Profit perusahaan sub sektor properti dan real estate
Aspek yang dikaji
2012
2013
2014
2015
Debt Equity Ratio
Average
0.665
0.744
0.733
0.741
Min
0.08
0.02
0.07
0.06
Max
2.85
2.24
1.8
2.21
STDEV
0.644
0.496
0.449
0.547
Profitabilitas
Average
297.675
459.111
532.889
433.688
Min
-423
-232
-109
-179
Max
2483
2906
3996
2351
STDEV
483.772
673.378
849.450
547.172
Sumber: Laporan keuangan perusahaan tahun 2012-2015 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1 pada tahun 2015 tingkat rasio utang terhadap ekuitas
pada perusahaan properti dan real estate menunjukkan adanya peningkatan dari
2014. Menarik untuk dibahas bahwa pada Tabel 1 nilai standar deviasi debt to
equity ratio cukup tinggi, hal ini menunjukkan bahwa adanya keragaman yang
cukup tinggi dalam menentukan kebijakan struktur modal perusahaan yang
bergerak di bidang sub sektor properti dan real estate. Keragaman kebijakan
struktur modal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun
eksternal.
Penelitian mengenai pengaruh faktor internal terhadap struktur modal
perusahaan sudah banyak dilakukan dan menunjukkan hasil yang berbeda-beda
disetiap sektor dan periode penelitian. Tabel 1 menunjukkan bahwa secara rata-rata
dari tahun 2012-2015 peningkatan profitabilitas tidak menunjukkan pengaruh yang
konsisten terhadap perubahan rasio hutang perusahaan sub sektor properti dan real
estate. Jika mengacu pada pecking order theory apabila profitabilitas perusahaan
meningkat maka akan menurunkan rasio hutang perusahaan dengan kata lain
profitabilitas berpengaruh negatif terhadap rasio hutan (Rajan dan Zingales 1995).
Berbeda halnya dengan penelitian Liang et al. (2013) yang menunjukkan bahwa
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profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal perusahaan, selain itu
nilai aset tetap dan jumlah total aset memiliki dampak positif dan signifikan
terhadap rasio leverage perusahaan properti yang terdaftar di China. Haron (2014)
menemukan bahwa pada perusahaan properti di Malaysia mempraktekan target
struktur modal yang dipengaruhi oleh non debt tax shield, struktur asset,
profitabilitas, ukuran perususahaan, pertumbuhan perusahaan, dan likuiditas yang
secara umum pada perusahaan properti di Malaysia memberikan indikasi dukungan
terhadap trade off theory.
Mahkova dan Zinecker (2014) dan Joeveer (2013) menjelaskan bahwa faktor
makroekonomi juga berpengaruh terhadap keputusan struktur modal perusahaan.
Faktor makroekonomi sebagai faktor eksternal dalam keputusan struktur modal
berperan besar dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Faktor
makroekonomi tersebut tercermin dalam kebijakan moneter dan kebijakan fiskal
yang berpengaruh terhadap keputusan pendanaan perusahaan guna meningkatkan
laba perusahaan. Produk Domestik Bruto merupakan faktor penentu eksternal yang
paling sering digunakan dari struktur modal (Bastos et al. 2009; Bokpin 2009;
Camara 2012; Mohkova dan Zinecker 2014). Mereka menemukan bahwa ada
hubungan negatif dan signifikan antara struktur modal perusahaan dan PDB.
Gajurel (2006) juga berpendapat bahwa ada hubungan negatif dengan rasio total
utang dan rasio utang jangka pendek dengan PDB. Handoo dan Sharma (2014)
meneliti pengaruh cost of debt, financial distress, tax rate, dan debt serving capacity
terhadap struktur modal. Hasilnya menunjukkan bahwa tax rate dan debt serving
capacity berpengaruh negatif terhadap short term debt ratio, long term debt ratio
dan total debt ratio, kecuali cost of debt hanya berpengaruh pada long term debt.
Dengan demikian hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa kondisi
makroekonomi dapat mempengaruhi struktur modal pada perusahan properti dan
real estate.
Berdasarkan pemaparan kondisi yang ada, maka perlu adanya penelitian
terkait penentuan teori struktur modal yang paling tepat dan mengkaji faktor-faktor
yang mempengaruhi struktur modal untuk perusahaan properti dan real estate di
Indonesia. Berdasarkan uraian diatas terkait perkembangan usaha pada sub sektor
properti dan real estate, maka dirumuskan permasalahan yang akan dianalisis dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah pecking order theory berlaku pada perusahaan sub sektor properti dan
real estate di Bursa Efek Indonesia dalam menentukan kebijakan struktur modal?
2. Bagaimana pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap keputusan struktur
modal perusahaan pada sektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan
sebagai berikut:
1. Membuktikan penerapan konsep pecking order theory dalam menentukan
kebijakan struktur modal perusahan sub sektor properti dan real estate di BEI.
2. Menganalisis faktor internal dan eksternal terhadap keputusan struktur modal
perusahaan pada sektor properti dan real estate di BEI.
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Manfaat Penelitian
Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat
meliputi:
1. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sarana pelatihan
intelektual yang dapat menambah pemahaman mengenai struktur modal
perusahaan.
2. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan
struktur modal perusahaan.

Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini difokuskan pada sub sektor properti dan real estate pada Bursa
Efek Indonesia dengan kriteria seperti: kelengkapan laporan keuangan setiap
perusahaan, terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2006 sampai
dengan 2015.

2 TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Struktur Modal
Struktur modal adalah suatu kombinasi penggunaan hutang dan equitas
sebagai pendanaan jangka panjang keuangan perusahaan (Brigham dan Houston
2004). Struktur modal dapat didefinisikan sebagai sumber pendanaan perusahaan
yang berasal dari hutang dan saham untuk membiayai suatu investasi, operasional
perusahaan dan pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang (Baker dan
Martin 2011). Struktur modal menurut Gitman (2009) yaitu gabungan antara hutang
jangka panjang (long-term debt) dan ekuitas (equity) yang dikelola perusahaan.
Lain hal definisi struktur modal menurut Damodaran (2001), mengatakan bahwa
struktur modal merupakan suatu cara korporasi dalam hal pembiayaan asetnya
melalui hutang, ekuitas dan hybrid securities yang di kombinasikan.
-

Tagihan Tetap
Prioritas Utama dalam Arus Kas
Pengurangan Pajak
Waktu Jatuh Tempo Tetap
Tidak Memiliki Kontrol pada
Manajemen

Hutang

-

Residual Claim
Prioritas Terendah dalam Arus Kas
Tidak Dapat Menjadi Pengurangan
Pajak
Jangka Waktu Tak Terbatas
Memiliki Kontrol pada Manajemen

Hybrid (kombinasi
Hutang dan Ekuitas)

Sumber: Damodaran (2001)

Gambar 4 Hutang versus Ekuitas
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