
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendanaan di perusahaan memiliki peranan yang penting dalam keuangan 

perusahaan untuk leverage bisnis (Ramaratman, Jayaraman 2013). Pemilihan 

pendanaan yang tepat yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan akan 

memengaruhi leverage perusahaan. Kim (2005) dan Khalid (2011) menyatakan 

bahwa keputusan pendanaan perusahaan tergantung pada kategori perusahaan atau 

industrinya. Pendanaan internal dapat berasal dari laba ditahan, depresiasi atau 

modal disetor sedangkan pendanaan eksternal dapat berasal dari kreditur yang 

merupakan utang bagi perusahaan. 

Penggunaan proporsi pendanaan dalam bentuk utang jangka panjang dan 

modal sendiri di perusahaan disebut struktur modal (Manurung 2012). Pengelolaan 

dana aset-aset perusahaan melalui kombinasi dari modal sendiri, utang serta hybrid 

securities juga disebut struktur modal. Pendanaan diperlukan perusahaan untuk 

bertumbuh dan berkembang baik melalui investasi, akuisisi maupun merger dalam 

menghadapi persaingan usaha yang makin ketat. Persaingan usaha yang ketat 

mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja dengan mengatur struktur 

modal yang tepat. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kinerja dengan 

struktur modal telah dikaji oleh Fosu pada tahun 2013. Kajian sebelumnya juga 

menyatakan bahwa ada keterkaitan antara aset yang spesifik, keragaman 

perusahaan dan struktur modal (Balakrishnan dan Fox 1993). 

Struktur modal juga berkaitan dengan strategi perusahaan dalam 

memenangkan persaingan usaha. Manajemen perlu memperhatikan struktur modal 

dengan melakukan utang atau penambahan ekuitas. Penentuan struktur modal 

(capital structure) berupa kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam 

rangka memperoleh sumber dana sehingga dapat digunakan untuk aktivitas 

operasional perusahaan. Setiap kebijakan yang akan diambil oleh pihak manajemen 

harus sejalan dengan keinginan para pemegang saham (Brigham 1983). Keberadaan 

struktur modal optimal perlu diperhatikan perusahaan (Bradley et al. 1984). 

Tujuan utama suatu perusahaan dari struktur modal yang optimal adalah 

peningkatan pendapatan pemilik perusahaan (shareholder) melalui peningkatan 

nilai perusahaan. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang 

meminimumkan biaya penggunaan modal dan di lain pihak memaksimalkan nilai 

perusahaan. Struktur modal secara dinamis disesuaikan dengan pilihan investasi 

(Titman dan Tsyplakov 2007). Struktur dengan penggunaan utang jangka panjang 

akan meningkatkan nilai perusahaan karena pengaruh perlindungan pajak atas 

pembayaran bunga. Penggunaan utang dapat menguntungkan perusahaan akan 

tetapi penggunaan utang yang tinggi dapat menyebabkan beban bunga yang tinggi 

dan meningkatkan risiko perusahaan. Perusahaan    yang    telah  go    public  

bertujuan    untuk    meningkatkan kemakmuran  pemilik  atau  para  pemegang  

saham  melalui  peningkatan  nilai perusahaan  (Salvatore  2005).    Nilai  

perusahaan  sangat  penting  karena  dengan nilai perusahaan  yang tinggi akan 

diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham  (Brigham 2006).  Nilai  

perusahaan  yang  telah go  public dapat  dilihat dari harga  saham  yang dikeluarkan 

oleh perusahaan tersebut. Semakin  tinggi  harga  saham  semakin tinggi  nilai  
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perusahaan. Nilai  perusahaan  yang  tinggi  menjadi  keinginan  para pemilik  

perusahaan,  sebab  dengan  nilai  yang  tinggi  menunjukan  kemakmuran pemegang   

saham   juga   tinggi. Kekayaan   pemegang   saham   dan   perusahaan 

direpresentasikan  oleh  harga  pasar  dari  saham  yang  merupakan  cerminan  dari 

keputusan investasi, pendanaan (financing), dan manajemen aset. Apabila  nilai  

perusahaan yang tersirat  tidak  baik  maka  investor  akan  menilai  perusahaan  

dengan  nilai  rendah. 

Keputusan struktur modal akan dipengaruhi oleh banyak faktor dimana secara 

umum dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan berupa karakteristik perusahaan 

maupun faktor eksternal berupa kondisi makroekonomi. Dari sisi variabel 

makroekonomi, kajian pengaruh variabel makroekonomi terhadap struktur modal 

masih relatif terbatas dan belum banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian 

terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada pengaruh faktor-faktor internal 

perusahaan terhadap struktur modal. Berbeda dengan penelitian di luar negeri yang 

lebih berkembang dan mendalam. Penelitian terdahulu di Indonesia tentang 

pengaruh variabel makroekonomi terhadap struktur modal diantaranya dilakukan 

oleh Rivai (2011) menggunakan tingkat inflasi, perubahan Produk Domestik Bruto 

(PDB), dan IHSG sebagai variabel independen. Hasil kajian tersebut menyatakan 

ada pengaruh yang signifikan dan berlawanan dengan struktur modal perusahaan. 

Semakin tinggi tingkat inflasi, pertumbuhan PDB, dan nilai IHSG maka struktur 

modal perusahaan akan semakin kecil (Rivai 2011). Sejalan dengan kajian Utama 

dan Haziqo (2009) menyatakan semakin tinggi PDB per kapita dan semakin rendah 

tingkat inflasi maka penggunaan utang juga akan semakin rendah dalam struktur 

modal. Nilai tukar dan suku bunga kredit bank juga digunakan sebagai variabel 

independen oleh Darminto dan Manurung (2008) serta Sartono (2002). Penelitian 

terdahulu yang sejenis dari luar negeri diantaranya dilakukan oleh Bokpin (2009) 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari variabel makroekonomi berupa 

kesempatan berinvestasi, perkembangan pasar saham, inflasi, suku bunga, PDB per 

kapita, dan kredit bank terhadap keputusan struktur modal di perusahaan. Drobetz 

et al. (2007) juga menyatakan bahwa hambatan keuangan dari variabel 

makroekonomi berpengaruh pada struktur modal. Penelitian lain dilakukan oleh 

Hampton (1989) dan Walsh (2003) menggunakan variabel suku bunga. Sementara 

pada penelitian lain yang dilakukan oleh Pratheepkanth (2011) menggunakan kredit 

bank, tingkat inflasi, dan nilai tukar.   

Perkembangan variabel-variabel makroekonomi Indonesia pada tahun 2007 

hingga 2013 berfluktuasi cukup signifikan dan diperkirakan akan memengaruhi 

struktur modal perusahaan. Salah satu variabel ekonomi tersebut adalah nilai dan 

pertumbuhan PDB dari tahun 2007 hingga 2013 seperti terlihat dalam Tabel 1.  

Tabel 1 Nilai dan pertumbuhan (%) PDB Tahun 2007-2013 

Tahun Nilai (Miliar Rupiah) Pertumbuhan (%) 

2007 1 964 327 6.3 

2008 2 082 456 6.0 

2009 2 178 850 4.5 

2010 2 314 459 6.1 

2011 2 472 537 6.5 

2012 2 630 779 6.2 

2013 2 770 300 5.8 
    Sumber: BPS (2014) 
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Tabel 1 menjelaskan fluktuasi pertumbuhan PDB yang stasioner dan menurun 

cukup tajam pada tahun 2009 dengan pertumbuhan hanya 4.5% sebagai akibat dari 

krisis global keuangan. Pada tahun 2010 sampai 2013 tingkat pertumbuhan PDB 

tercatat membaik dengan pertumbuhan tertinggi di tahun 2011 sebesar 6.5% dan di 

tahun-tahun selanjutnya pertumbuhannya cenderung menurun. Berbeda dengan 

nilai PDB yang mengalami tren yang selalu meningkat selama tahun 2007 hingga 

2013.  

Variabel ekonomi lainya yang diperkirakan akan memengaruhi struktur 

modal adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Gambar 1 menjelaskan nilai 

tukar rupiah selama kurun waktu 2007 hingga 2013. Selama kurun waktu tersebut 

terjadi pelemahan rupiah yang cukup dalam pada tahun 2008 kemudian menguat 

kembali di tahun 2009 dan mengalami pelemahan bertahap hingga tahun 2013.  

Pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan akan juga memengaruhi struktur modal 

di perusahaan Indonesia. 

 

Gambar 1 Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar Tahun 2007-2013 

Variabel ekonomi berikutnya yang diperkirakan akan memengaruhi struktur 

modal adalah inflasi, dan kenaikan Suku Bunga Bank Indonesia (SBI). 

Perkembangan inflasi dan SBI dari tahun 2007-2013 terlihat jelas dalam Gambar 2. 

Pada tahun 2008 terjadi kenaikan inflasi dan kenaikan suku bunga hingga diatas 

10%. Kemudian tingkat SBI pada tahun 2009 turun menjadi sebesar 6.58 % dan 

kemudian hampir stabil hingga tahun 2012. Kenaikan SBI pada tahun 2008 

dipengaruhi oleh adanya gejolak ekonomi global yang mengalami krisis dan 

kemudian suku bunga tersebut cenderung menurun sampai dengan akhir tahun 2012. 

Berbeda dengan tingkat inflasi dari tahun 2007 hingga 2013 cenderung fluktuatif 

cukup tajam selama kurun waktu tersebut. 

 

Gambar 2 Tingkat inflasi dan SBI Tahun 2007-2013 
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Struktur modal juga diduga dipengaruhi variabel ekonomi Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG). Selama kurun waktu 2007 hingga 2013 nilai IHSG 

mampu melipatkan gandakan nilainya dari 2 745 menjadi 4 274 poin seperti terlihat 

dalam Tabel 2. Kondisi krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 

mendorong aksi jual saham dan modal keluar yang menyebabkan IHSG terkoreksi 

sangat dalam pada akhir tahun 2008. Setelah itu hingga 2012 indeks IHSG terus 

mengalami peningkatan meskipun pada akhir tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 

0.99%. Penurunan tersebut disebabkan oleh kondisi global berupa perbaikan 

ekonomi Amerikat Serikat (AS), penutupan (shut down) Pemerintah AS, serta 

rencana tapering off yang dilakukan Bank Sentral AS yang berimbas pada laju nilai 

tukar Rupiah terhadap dolar AS dan membuat IHSG ikut terguncang. Pelemahan 

IHSG tersebut juga didorong oleh defisit transaksi berjalan (current account deficit) 

akibat impor BBM dan minyak mentah yang tinggi.  

Tabel 2 Nilai IHSG Tahun 2007-2013 

Tahun IHSG Perubahan (%) 

2007 2 745.83 52.08 

2008 1 355.41 -50.64 

2009 2 534.36 86.98 

2010 3 703.51 46.13 

2011 3 821.99 3.12 

2012 4 316.69 12.94 

2013 4 274.17 -0.99 
    Sumber: BAPEPAM (2014) 

 

Struktur modal juga diduga dipengaruhi variabel makroekonomi peringkat 

utang Indonesia. Peringkat utang Indonesia yang telah berada di level investment 

grade atau layak investasi dari Moody’s memacu perusahaan untuk menerbitkan 

emisi obligasi yang terlihat dalam Tabel 3. Selama kurun 2007 hingga 2013 telah 

terjadi peningkatan pertumbuhan di atas 15% pertahun kecuali pada tahun 2008. 

Hal tersebut mengindikasikan peranan utang dalam struktur modal memang sangat 

penting dalam mendukung kegiatan bisnis perusahaan pada berbagai sektor 

termasuk di Indonesia. Pertumbuhan pasar obligasi di Indonesia didorong oleh 

pertumbuhan ekonomi yang stabil. 

Tabel 3 Kapitalisasi pasar obligasi korporasi Indonesia Tahun 2007-2013 

Tahun Nilai Emisi Obligasi Korporasi (Rp/ Miliar) Perubahan (%) 

2007 84 553.03 24.69 

2008 72 979.44 -13.68 

2009 88 329.59 21.03 

2010 115 347.66 30.59 

2011 141 411.90 18.43 

2012 179 211.40 26.73 

2013 211 796.40 18.18 
    Sumber: BAPEPAM (2014) 

 

Selain variabel makroekonomi, struktur modal juga dipengaruhi dari faktor 

internal perusahaan. Kajian terdahulu baik di dalam maupun luar negeri dan di 

berbagai sektor sudah mengkonfirmasikan bahwa faktor internal perusahaan 
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memengaruhi struktur modal. Faktor internal perusahaan berupa ukuran perusahaan 

berhubungan positif terhadap rasio leverage (Lim 2012). Variabel ukuran 

perusahaan berupa total aset juga digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Lin (2006); Calisir et al. (2010); Sitorus (2014); dan Hardiyanto (2014). Variabel 

internal perusahaan lain adalah struktur aktiva yang menunjukan rasio aktiva tetap 

terhadap total aktiva dan memiliki pengaruh terhadap struktur modal (Frank, Goyal 

2003; Leary, Robert 2010). Profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh yang 

signifikan dengan arah negatif terhadap struktur modal, dimana perusahaan yang 

yang memiliki laba ditahan akan mengurangi tingkat utangnya (Brigham, Daves 

2002; Hutagaol 2002; Pungaliya 2010; Kalia, Suwitho 2013; Okay, Binaebi 2013; 

Sitorus 2014). Market to Book Ratio juga memengaruhi struktur modal dengan arah 

yang positif (Brigham, Daves 2002). Variabel internal perusahaan yang terkait 

dengan growth yaitu yaitu pertumbuhan penjualan juga memengaruhi struktur 

modal perusahaan (Nugroho 2006).  

Selain determinan yang memengaruhi struktur modal perusahaan, 

kecepatan penyesuaian (speed of adjustment) terhadap target struktur modal 

optimal menjadi sangat penting. Semakin cepat speed of adjustment yang dilakukan 

semakin baik sistem pendanaan dan internal perusahaan untuk menyesuaikan pada 

kondisi tertentu. Speed of adjustment struktur modal juga dipengaruhi faktor 

tertentu yaitu krisis finansial (Ariff et al. 2008), transisi ekonomi (Nivorozhkin  

2004), kondisi makroekonomi (Drobetz et al. 2007; Ariff et al. 2008; Cook dan 

Tang 2010; Sinha dan Gosh 2010; Drobetz et al. 2013), arus kas perusahaan 

(Faulkender et al. 2012), siklus bisnis (Halling et al. 2012), dan karakteristik 

industri atau perusahaan (Flannery dan Rangan 2006; Drobetz et al. 2007; Cook, 

Tang 2010; Mukherjee, Mahakud 2010; Reinhard, Li 2010; Oztekin et al. 2012; 

Hardiyanto 2014). Penyesuaian struktur modal tersebut adalah upaya perusahaan 

untuk mencapai struktur modal optimal perusahaan.  

Berbagai penelitian mengenai speed of adjustment telah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu seperti di perusahaan Malaysia (Ariff et al. 2008; Haron, Ibrahim 

2012), usaha kecil menengah di Spanyol (Aybar et al. 2011), perusahaan Amerika 

Serikat (Byoun 2008; Cook dan Tang 2010; Elsas dan Florysiak 2011), perusahaan 

Inggris (Dang et al. 2012), perusahaan Eropa (Drobetz et al. 2007), perusahaan 

Pakistan (Khalid 2011), perusahaan India (Mukherjee dan Mahakud 2010), 

perusahaan perusahaan dari negara G-7 (Drobetz et al. 2013), perusahaan China 

(Jiang et al. 2010) serta perusahaan Indonesia (Reinhard dan Li 2010; Sitorus 2014; 

Hardiyanto 2014).  

Hal terkait lainnya dengan struktur modal yang menarik dan akan dikaji lebih 

lanjut dalam penelitian ini adalah pecking order theory (POT) atau hierarki dalam 

memenuhi kebutuhan modal yang mengisyaratkan penggunaan biaya termurah 

sampai dengan termahal. Kajian penelitian terdahulu yang menguji POT telah 

banyak dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri diantaranya: Baskin 

(1989); Helwege dan Liang (1996); Myers (1999); Bontempi (2002); Li (2003); 

Kim (2005); Choi dan Smith (2007); Tsuji (2011); Ghosh dan Cai (1999); Ruslim 

(2009); Zurigat (2009); Tudose (2012); Jalal (2007); Mihov (2000); Chang (2009); 

Bundala (2012); Babu dan Jain (1998); Sanchez-Vidal dan Martin-Ugedo (2005); 

Mazen (2012); Jibran et al. (2012); Vanacker dan Manigart (2008); Junaid-ul-hag, 

Nasir dan Wasimullah (2011); Han, Mou, Xie, dan Chen (2007); Matemilola dan 

Bany-Ariffin (2011); Murdayanti (2007); Abu Jalal (2007); Christianti (2006); 
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Vasiliou et al. (2009); Cotei et al. (2011); Seifert dan Gonenc (2008); Paul et al. 

(2007); Atiyet (2012); Liang dan Bathala (2009); Bulan dan Yan (2010); 

Bauweraerts dan Colot (2012); Lopez-Gracia dan Sogorb-Mira (2008); Mukherjee 

dan Mahakud (2012) dan Utama (2012). Mayoritas hasil penelitian tersebut 

mendukung digunakannya POT dalam pendanaan perusahaan. 

Dari berbagai penjelasan terkait struktur modal, pengaruh struktur modal 

terhadap nilai perusahaan, determinan struktur modal, speed of adjustment, pecking 

order, dan struktur modal optimal telah dilakukan di berbagai sektor dan di berbagai 

negara pada rentang waktu tertentu. Penelitian yang dilakukan ini selanjutnya 

berfokus pada sektor pertanian dan secara lebih spesifik ke subsektor perkebunan 

yang selama tahun 2013 mampu menyumbang devisa dari perolehan ekspor senilai 

US$ 21.4 miliar atau 96.3% dari total nilai ekspor pertanian dengan volume 

sebanyak 23.3 juta ton atau 97.7% dari total volume ekspor pertanian (Ditjenbun 

2014). Menurut World Development Report (WDR) yang dikeluarkan Bank Dunia, 

dinyatakan bahwa investasi pada sektor pertanian merupakan cara terbaik untuk 

mengentaskan kemiskinan bagi negara-negara berkembang. Secara khusus, industri 

kelapa sawit memiliki kontribusi yang paling besar untuk subsektor perkebunan. 

Khusus untuk minyak kelapa sawit, data produksi dan ekspor dari Indonesian Palm 

Oil Producers Association (GAPKI) adalah sebagai berikut; 

 

 Tabel 4 Produksi dan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia 

   2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

Produksi 
  19.2   19.4   21.8   23.5  26.5   30.0   31.5 

(juta ton) 

Export 
  15.1   17.1   17.1   17.6  18.2   22.4   21.7 

(juta ton) 

Export 
  15.6   10.0   16.4   20.2  21.6   20.6   21.1 

(dollar AS) 

Sumber: Indonesian Palm Oil Producers Association/GAPKI (2016) 
 

Peranan subsektor perkebunan sangat penting dalam pertumbuhan 

perekonomian Indonesia kedepannya dimana kontribusi subsektor perkebunan 

terhadap PDB saat ini sudah mencapai 14-15 % (BPS 2014). Salah satu prospek 

perkebunan yang cukup cerah adalah perkebunan kelapa sawit yang akan 

diperhitungkan menjadi energi alternatif. Sejalan dengan kajian Munawar (2012) 

bahwa perusahaan perkebunan di Indonesia memiliki peran penting bagi 

perekonomian nasional dengan kinerja positif keuangan perusahaan perkebunan 

walaupun terjadi krisis ekonomi periode tahun 1998. Komoditi kelapa sawit juga 

salah satu andalan komoditi pertanian Indonesia yang pertumbuhannya sangat cepat. 

Semenjak harga CPO dan produk perkebunan lainnya dikaitkan dengan harga 

minyak bumi, maka investasi pada perusahaan perkebunan terus mengalami 

peningkatan. Investasi pada perusahaan perkebunan membutuhkan dana yang besar 

baik untuk tanaman (biological asset) maupun untuk aset non tanaman. Oleh karena 

itu manajemen perusahaan perkebunan dituntut untuk melakukan keputusan 

pendanaan yang ditunjukkan dalam struktur modalnya.  

Peranan struktur modal pada subsektor perkebunan kelapa sawit menjadi 

penting untuk ditelaah lebih lanjut. Struktur modal yang optimal diharapkan mampu 
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meningkatkan kinerja perusahaan perkebunan di Indonesia. Salah satu proksi 

terhadap struktur modal digunakan rasio keuangan berupa Debt to Equity Ratio 

(DER). DER adalah salah satu rasio yang berguna untuk mengetahui setiap rupiah 

modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Utang merupakan sumber 

pendanaan yang banyak digunakan oleh perusahaan untuk membiayai seluruh 

aktivitas bisnisnya. Bagi bank, semakin besar rasio tersebut akan semakin besar 

rasio yang ditanggung atas kemungkinan kegagalan perusahaan. Sebaliknya 

semakin rendah rasio tersebut maka semakin besar batas pengamanan jika terjadi 

kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva. Rasio ini juga menunjukkan 

kelayakan dan risiko keuangan perusahaan.  

DER juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba 

semakin tinggi, sebaliknya semakin tinggi DER maka kemampuan perusahaan 

untuk mendapatkan laba semakin rendah (Aminatuzzahra 2010). Dengan demikian 

nilai DER dapat menentukan nilai perusahaan (Weston, Brigham 1990; Sujoko, 

Soebiantoro 2007). Gambar 3 menjelaskan variasi DER emiten perusahaan 

perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang memperlihatkan perbedaan DER 

masing-masing emiten. Emiten UNSP, GZCO, dan TBLA memiliki tingkat DER 

yang tinggi sementara emiten AALI, LSIP, dan SGRO memiliki tingkat DER yang 

rendah selama kurun waktu 2009-2013. 

 

 

Gambar 3 Perbandingan DER emiten perkebunan sawit 2009-2013 

Struktur modal yang bervariasi antar emiten menjadi menarik untuk ditelaah 

lebih lanjut, dimana selain fenomena DER yang variatif tersebut, industri kelapa 

sawit tercatat sebagai salah satu industri yang sangat profitable, padat modal, 

memiliki ciri khas sebagai bentuk investasi yang berjangka panjang, rentan 

terhadap isu lingkungan, dan merupakan sektor unggulan yang memiliki kontribusi 

yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. 

 

Perumusan Masalah 

Kajian struktur modal telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti di 

berbagai sektor dan negara termasuk di Indonesia. Penelitian struktur modal yang 
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dilakukan khususnya terhadap sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih 

relatif terbatas. Industri kelapa sawit menjadi pilihan terkait dengan kontribusinya 

yang besar kepada perekonomian nasional dimana Indonesia tercatat sebagai negara 

pengekspor terbesar di dunia untuk produk Crude Palm Oil (CPO). Industri ini terus 

berkembang dan menjadi salah satu pilihan investasi karena tingkat keuntungannya 

yang tinggi dan memiliki karakteristik jangka panjang. Struktur modal perusahaan 

perkebunan kelapa sawit sangat bervariasi, padahal struktur modal yang tepat dan 

optimal akan mampu meningkatkan daya saing perusahaan tersebut. Selain daya 

saing, perhitungan yang tepat terhadap struktur modal juga bertujuan untuk 

menjaga going concern dari perusahaan.  

Sumber pendanaan dapat berasal dari internal dan eksternal perusahaan. 

Salah satu sumber pendanaan dari eksternal adalah utang. Rasio DER sebagai salah 

satu proxy dari struktur modal berguna untuk mengetahui jumlah dana yang 

disediakan dari utang dengan modal dari pemilik perusahaan. Determinan dari 

struktur modal perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan harus dipahami 

dengan baik oleh pengambil keputusan (Manurung 2012). Begitu juga dengan 

pilihan atas pendanaan terkait dengan biaya dan risiko pada saat melakukan 

investasi. Struktur modal bersifat dinamis dimana perubahan struktur modal akan 

disesuaikan dengan kinerja perusahaan. Kecepatan penyesuaian akan bervariasi 

untuk setiap perusahaan atau industri, namun menurut kajian Cook dan Tang (2010) 

secara lebih spesifik menyatakan bahwa kecepatan penyesuaian struktur modal 

perusahaan lebih cepat pada waktu kondisi perekonomi lebih baik dibandingkan 

pada saat kondisi perekonomian sedang dalam kondisi yang buruk. Penyesuaian 

yang dilakukan adalah untuk mencapai target struktur modal yang optimal dimana 

pada akhirnya adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan.  

Kajian struktur modal pada perusahaan perkebunan kelapa sawit ini 

berupaya untuk lebih komprehensif dalam menganalisis determinan struktur modal, 

melakukan analisis terhadap pecking order theory, menganalisis kecepatan 

penyesuaian (speed of adjustment) struktur modal, menganalisis struktur modal 

optimal, dan pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada subsektor 

perkebunan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada rentang waktu tahun 2009 hingga 

2013. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat diajukan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal memengaruhi struktur 

modal pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tercatat di BEI? 

2. Apakah pecking order theory (POT) diterapkan oleh perusahaan 

perkebunan kelapa sawit yang tercatat di BEI? 

3. Bagaimana kecepatan penyesuaian (speed of adjustment) struktur modal 

perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tercatat di BEI untuk mencapai 

target struktur modal optimal?  

4. Bagaimana struktur modal optimal perusahaan perkebunan kelapa sawit 

pada rentang waktu 2009-2013? 

5. Bagaimana pengaruh struktur modal terhadap harga saham perusahaan 

perkebunan kelapa sawit yang tercatat di BEI? 
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Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah yang telah diungkapkan, tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi struktur 

modal pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tercatat di BEI. 

2. Menganalisis berlakunya pecking order theory (POT) pada perusahaan 

perkebunan kelapa sawit yang tercatat di BEI.  

3. Menganalisis kecepatan penyesuaian (speed of adjustment) struktur modal pada 

perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tercatat di BEI untuk mencapai target 

struktur modal optimal. 

4. Menganalisis struktur modal optimal pada perusahaan perkebunan kelapa sawit 

yang tercatat di BEI pada kurun waktu 2009-2013. 

5. Menganalisis pengaruh struktur modal terhadap harga saham perusahaan pada 

perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tercatat di BEI. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam mendeteksi determinan yang 

memengaruhi struktur modal perusahaan pada perusahaan kelapa sawit yang 

tercatat di BEI, menguji POT, mengukur kecepatan penyesuaian struktur modal, 

menganalisis struktur modal optimal perkebunan kelapa sawit, dan mengetahui 

pengaruh struktur modal terhadap harga saham perusahaan perkebunan kelapa 

sawit yang tercatat di BEI. Penelitian mendalam mengenai struktur modal tersebut 

diharapkan mampu mengetahui perilaku pendanaan perusahaan perkebunan kelapa 

sawit sehingga perusahaan mampu bertahan meskipun saat terjadi krisis. 

Manfaat penelitian ini sebagai berikut: (i) hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan ilmiah, berupa penjelasan mengenai faktor yang 

memengaruhi struktur modal pada perusahaan perkebunan kelapa sawit, kecepatan 

penyesuaian perusahan perkebunan untuk mencapai target, mengetahui struktur 

modal optimal pada perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan pengaruh struktur 

modal terhadap nilai perusahaan; (ii) memberikan informasi yang mendalam bagi 

regulator terkait struktur modal perusahaan perkebunan kelapa sawit; (iii) 

memberikan pengetahuan kepada investor dalam berinvestasi di perkebunan kelapa 

sawit; (iv) memberikan informasi kepada pelaku usaha dalam mengoptimalkan 

struktur modal perusahaan guna mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja 

perusahaan; dan (v) meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam keputusan 

pendanaan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan nilai perusahaan. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sub sektor perkebunan khususnya 

perusahaan kelapa sawit yang tercatat di BEI pada jangka waktu tahun 2009 hingga 

2013. Pemilihan kurun waktu tersebut menghindari pengaruh krisis global pada 

tahun 2008. Perusahaan yang dipilih pun merupakan perusahaan perkebunan kelapa 

sawit yang memiliki kecukupan data pada rentang tersebut. Variabel-variabel yang 

digunakan diperoleh dari laporan keuangan perusahaan berupa neraca (balance 

sheet), laporan laba/rugi (income statement), laporan arus kas (cash flow), data 

Bursa Efek Indonesia, dan website resmi lembaga pemerintah maupun swasta.   
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Kebaharuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kebaharuan dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya yaitu: 

1. Berdasarkan penelusuran disertasi yang pernah dibuat sebelumnya, penelitian 

ini memiliki perbedaan karena menggunakan struktur modal dengan proxy DER 

dengan menggunakan formula utang jangka panjang yang berbunga dibagi 

dengan ekuitas 

2. Selain itu, penelitian ini menggunakan variabel-variabel internal perusahaan 

dan variabel-variabel makroekonomi yang memengaruhi struktur modal 

perusahaan kelapa sawit yang tercatat di BEI. 

3. Metode pengujian model yang memengaruhi struktur modal perusahaan 

perkebunan kelapa sawit menggunakan beberapa alternatif proxy pada variabel 

yang dipilih, diantaranya ukuran perusahaan menggunakan total aset dan 

kapitalisasi pasar, nilai PDB dan pertumbuhan PDB, serta variabel nilai IHSG 

dan perubahan IHSG. Selain itu, formula perhitungan financing deficit 

menggunakan formula selisih antara perubahan total asset (TA) dengan 

perubahan retained earning (RE). 

4. Kebaharuan kajian yang lain adalah mengambil sektor perkebunan kelapa sawit, 

yang belum pernah dikaji sebelumnya secara mendalam dari berbagai aspek 

tersebut, terutama pada aspek kecepatan penyesuaian (speed of adjustment) 

struktur modal dengan proxy debt to equity ratio (DER).  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Struktur modal suatu perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda satu 

dengan yang lainnya dalam sumber pendanaan. Sumber pendanaan perusahaan 

dapat berasal dari sumber internal dari laba di tahan atau sumber eksternal berupa 

utang maupun ekuitas seperti terlihat dalam Gambar 4. Utang dapat dibagi menjadi 

dua yaitu utang spontan yang berasal dari pemasok dan utang terencana dapat 

berupa obligasi, utang bank atau utang dari lembaga keuangan lainnya.  Myers 

(1984) menyatakan bahwa utang menempati urutan kedua setelah laba ditahan 

untuk mendanai aktivitas operasi atau investasi perusahaan. Sementara ekuitas 

(saham) dibagi dua yaitu ekuitas (saham) preferen dan ekuitas (saham) biasa. 

Penggunaan sumber pendanaan yang optimal diharapkan mampu meningkatkan 

nilai perusahaan.  

Proporsi penggunaan sumber dana internal dan eksternal dalam memenuhi 

kebutuhan dana perusahaan yang selanjutnya disebut dengan struktur modal 

menjadi sangat penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Variabel 

keuangan (financial variable) dan variabel ekonomi (economic variable) juga 

memengaruhi keputusan manajemen dalam menyusun komposisi struktur modal 

secara signifikan (Aghaei et al. 2011). 
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