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Struktur modal merujuk pada cara suatu korporasi membiayai asetnya melalui 

suatu kombinasi ekuitas dan utang (Vernimmen P, 2005). Perum Perikanan 

Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum 

(Perum) Perikanan Indonesia. Perusahaan tersebut tergolong perusahaan tertutup 

yang tidak dapat menerbitkan saham karena 100% modal dimiliki Negara. 

Pendekatan penelitian struktur modal yang diterapkan dalam penelitian ini berbeda 

dengan penelitian pada perusahaan terbuka yang diketahui nilai sahamnya sehingga 

dapat menentukan biaya ekuitas. Selama 5 tahun terakhir perusahaan melakukan 

transformasi bisnis dengan mengembangkan usaha perikanan tangkap yang terdiri 

dari perdagangan, penangkapan dan pengolahan. Pada tahun 2017 memberikan 

kontribusi pendapatan sebesar 75,77% dari total pendapatan usaha. Di sisi lain, 

terdapat fenomena kontraksi laba tahun 2017 dan tren peningkatan utang yang perlu 

diidentifikasi lebih lanjut. 

Kebutuhan pendanaan untuk menangkap peluang usaha perikanan tangkap 

memerlukan struktur permodalan yang tepat (kombinasi modal internal dan 

eksternal). Mengingat pada masa lalu kondisi keuangan tidak sehat menyebabkan 4 

BUMN perikanan digabung pada tahun 1998. Penelitian studi kasus ini dilakukan 

di Kantor Pusat Perum Perikanan Indonesia pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini 

antara lain : 1) Mengidentifikasi portofolio bisnis perikanan di Perum Perikanan 

Indonesia; 2) Menentukan struktur modal perusahaan yang dapat memaksimalkan 

Return on Equity (ROE); 3) Merumuskan strategi pendanaan bisnis perikanan 

tangkap berdasarkan portofolio bisnis dan analisis faktor internal-eksternalnya. 

Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan 

perusahaan yang telah diaudit selama periode 2013 – 2017 dan data primer dari 

pengisian kuisioner. Analisis data menggunakan matriks Boston Consulting Group 

(BCG), simulasi kombinasi ekuitas dan utang yang mengoptimalkan ROE, dan 

analisis SWOT. 

 Hasil penelitian diketahui bahwa usaha perikanan tangkap berada pada 

kuadran tanda tanya dan berpeluang memasuki kuadran bintang dengan menambah 

modal untuk meningkatkan pangsa pasar. Batasan struktur modal yang disarankan 

yaitu 60% utang dan ekuitas 40% dengan asumsi-asumsi tertentu. Strategi 

pendanaan usaha perikanan tangkap berdasarkan posisi dalam kuadran II yaitu 

diversifikasi. Modal dialokasikan ke beragam lini kegiatan usaha perdagangan, 

penangkapan dan pengolahan yang memiliki profil risiko dan potensi laba.  
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