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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Industri telekomunikasi di Indonesia mengalami pertumbuhan jumlah 

pengguna sekitar 14%-15% (Kominfo 2016). Hal ini didorong oleh perubahan 

teknologi dan pertumbuhan aplikasi OTT (Over The Top) yang mendorong 

penggunaan internet dan data. Berkembangnya aplikasi OTT menyebabkan 

pergeseran tren penggunaan layanan seluler yang semula dari voice dan SMS 

menjadi layanan data. Beberapa tantangan yang saat ini tengah dihadapi oleh 

perusahaan telekomunikasi diantaranya adalah pertama, banyaknya jumlah 

operator yang beroperasi menyebabkan persaingan industri menjadi sangat 

kompetitif. Saat ini terdapat enam operator selular di Indonesia. Dengan jumlah 

tersebut, Indonesia menempati urutan kedua negara dengan jumlah operator 

terbanyak setelah India. Bila dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia dan 

Singapura hanya memiliki tiga operator bahkan Cina dengan jumlah penduduk 

lebih banyak hanya memiliki tiga operator telekomunikasi. Kedua, perang harga 

antar operator. Akibatnya kualitas produk dan layanan mengalami penurunan, profit 

perusahaan tergerus karena perusahaan berlomba-lomba memberikan tarif murah 

kepada pelanggan tapi menanggung biaya investasi dan operasioanl yang besar. 

Secara singkat dapat dikatakan biaya akuisisi pelanggan cukup mahal dan biaya 

entry to market semakin tinggi. Ketiga, kondisi pasar sudah jenuh. Kenaikan jumlah 

pelanggan tidak diikuti dengan kenaikan jumlah pendapatan (Maharani dan 

Wulandari 2015). Hal ini berdampak pada kinerja industri yang menurun bahkan 

negatif pada beberapa operator. Sebagai contoh Indosat, XL, dan Bakrie Telekom 

memiliki tren profitabilitas yang negatif pada periode tahun 2011-2017. 

Kedepannya dalam memenuhi layanan data, perusahaan telekomunikasi 

harus meningkatkan kebutuhan pita atau bandwidth frekuensi yang semakin besar. 

Hal ini menuntut perusahaan untuk dapat melakukan investasi yang besar. Investasi 

tersebut diantaranyauntuk pengembangan infrastruktur layanan seperti mobile dan 

fixed broadband dalam rangka meningkatkan kualitas ataupun memperluas pangsa 

pasar. 

Dalam melakukan investasi, perusahaan membutuhkan dana. Dana 

perusahaan berasal dari dua sumber dana yaitu sumber dana internal dan sumber 

dana eksternal. Sumber dana internal adalah modal atau dana yang dibentuk dan 

dihasilkan sendiri oleh perusahaan berupa laba ditahan dan depresiasi. Dana 

eksternal adalah sumber dana yang diperoleh dari luar perusahaan seperti bank, 

pemasok dan pasar modal. Dengan adanya dua sumber tersebut, maka perusahaan 

perlumenentukan struktur modalnya (Komara 2015). Dalam manajemen keuangan 

proporsi antara jumlah dana dari dalam dan luar perusahaan dikenal dengan struktur 

modal. Struktur modal merupakan rasio utang dengan ekuitas (debt equity ratio atau 

DER) yang memberikan gambaran tentang tingkat risiko keuangan perusahaan. 

Pembiayaan dengan utang memiliki keuntungan yaitu adanya penghematan 

pajak (tax shield). Penghematan atas pajak ini dapat meningkatkan profitabilitas 

dan nilai perusahaan (Tanimura 2001; Brealey et al., 2014; Hull 2007). Namun 

perusahaan tidak bisa berutang dalam jumlah yang tidak terbatas, karena pada titik 

tertentu utang yang semakin besar tidak lagi membawa profit bagi perusahaan. 
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Utang yang semakin besar memiliki risiko membawa perusahaan pada kondisi 

financial distress (Altman dan Hotchkiss 2006; Narungtanupon 2000; Bar-Or 2000; 

Chen dan Merville 1999). Financial distress adalah suatu keadaan dimana 

perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban untuk membayar utang kepada 

kreditur.Risiko dan manfaatyang timbul dari pilihan pendanaan baik melalui utang 

dan ekuitas merupakan salah satu penyebab tidak mudahnya keputusan manajemen 

dalam menentukan kebijakan struktur modal perusahaan (Howe dan Jain 2010) 

dalam Hardiyanto (2014). 

Tujuan dari mengelola struktur modal adalah untuk mengkombinasikan 

sumber daya keuangan yang digunakan oleh perusahaan dalam suatu cara yang 

akan memaksimalkan kesejahteraan shareholders dan meminimalkan biaya modal. 

Menurut Steve (2002) tujuan CFO mengelola struktur modal adalah untuk 

menambah profitabilitas, mengatur fleksibilitas keuangan dan meningkatkan debt 

rating. Struktur modal sangat penting bagi perusahaan karena strutur modal 

menentukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders 

(Sivathaasan 2013). Dalam beberapa penelitian terdahulu juga dijelaskan bahwa 

penentuan sruktur modal menjadi penting karena pilihan pembiayaan yang 

membentuk struktur modal akan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas 

(Acaravci 2015; Alipour et al. 2015; Majumdar 2014; Sitorus 2014; Yoshendy 

2014; Bayrakdaroglu et al. 2013; Lemma dan Negash 2013), nilai perusahaan 

(Koslowsky 2009), biaya modal dan keputusan investasi (Al-Qaisi 2010), 

akumulasi modal (Moalusi 2007), dan kinerja saham (Khan et al. 2013; Bhandari 

1988). Oleh sebab itu perusahaan perlu mengambil pola kebijakan yang tepat dalam 

investasi sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. Dengan kecenderungan 

profitabilitas yang menurun, sementara kebutuhan akan modal dan investasi 

meningkat, maka mengkaji struktur modal perusahaan telekomunikasi menjadi 

penting. 

Struktur modal digambarkan oleh tingkat utang. Tingkat utang perusahaan 

dapat bervariasi antar industri maupun antar perusahaan dalam industri sejenis 

(Sitorus 2014; Ehrhardt dan Brigham 2003). Tingkat utang tersebut antara nol yaitu 

seluruh pembiayaan dengan menggunaan ekuitas sampai 100% yaitu seluruh 

pembiayaan perusahaan menggunakan utang. Tabel 1 memperlihatkan rasio utang 

terhadap ekuitas (DER) yang merupakan proxy dari struktur modal perusahaan. 

Data DER tersebut menunjukan pola yang beragam antar perusahaan dalam satu 

sektor industri yaitu sektor industri telekomunikasi selama periode 2012 sampai 

2016. 

Tabel 1 Debt to Equity Ratio Sektor Telekomunikasi di BEI periode 2011-2017 

Perusahaan 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TLKM 0.690 0.663 0.653 0.649 0.779 0.702 0.770 

ISAT 1.773 1.847 2.301 2.751 3.176 2.586 2.419 

EXCL 1.276 1.307 1.632 3.563 3.176 1.588 1.604 

FREN 2.762 1.877 4.202 3.482 2.023 2.886 1.608 

 

Tabel 1 menunjukan bahwa terdapat pola pembiayaan yang berbeda antar 

perusahaan telekomunikasi meskipun berada dalam satu industri. Berbagai 

karakteristik perusahaan dapat mempengaruhi struktur modal. Berdasarkan kajian 
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empiris, beberapa karakteristik internal perusahaan yang terbukti memiliki 

pengaruh terhadap struktur modal adalah tingkat keuntungan (profitability), umur 

perusahaan (age), ukuran perusahaan (size), risiko (risk), dan pertumbuhan 

(growth). Profitability merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba selama satu tahun. Pecking order theory menyatakan bahwa semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan, maka tingkat leverage perusahaan semakin rendah. 

Castro et al. (2016) menemukan hubungan negatif antara profitabilitas dengan 

struktur modal.Sementara itu variabel dependen pada penelitian ini adalah debt to 

equity ratio. Debt to equity ratio dianggap dapat mewakili struktur modal suatu 

perusahaan (Hardiyanto 2014; Sitorus 2014; Ahmed 2012; Gittman 2010; Lasher 

2003).  

Penelitian ini juga akan mengkaji penyesuaian target struktur modal 

perusahaan telekomunikasi. Pengertian penyesuaian target struktur modal adalah 

kecepatan perusahaan menyesuaikan struktur modalnya dan bergerak ke arah 

leverage yang menjadi target. Target struktur modal ini akan berubah sepanjang 

waktu sejalan dengan profit perusahaan dan harga saham (Hovakimian et al. 2001). 

Korajczyk dan Levi (2003) menjelaskan bahwa deviasi dari target leverage 

menjelaskan pemilihan pendanaan perusahaan. Secara singkat dalam Hardiyanto 

(2014) dijelaskan bahwa peyesuaian target struktur modal adalah upaya untuk 

menutup gap antara kondisi rasio utang saat ini dengan kondisi rasio utang yang 

diiginkan atau ditargetkan. 

Dalam praktik bisnis, struktur modal memiliki sifat yang dinamis sehingga 

pengukurannya perlu dilakukan dengan model struktur modal dinamis (Nishioka 

dan Baba 2014 dalam Hardiyanto 2014). Salah satu model yang dapat digunakan 

dalam menganalisis hal tersebut adalah partial adjustment model (Santos dan 

Nurcahyaningtyas 2014; Asteriou dan Hall 2007). Partial adjustment model 

memungkinkan untuk mengetahui adanya upaya dalam menyesuaikan struktur 

modal dalam mencapai target struktur modal. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka akan dilakukan penelitian mengenai 

struktur modal perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang terdaftar di BEI  

selama periode 2011 sampai 2017. Terdapat perbedaan antara penelitian ini  dengan 

penelitian struktur modal lainnya, khususnya struktur modal perusahaan 

telekomunikasi di Indonesia. Dalam penelitian ini, struktur modal akan diuji 

berdasarkan masing-masing perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan 

efek individu pada hasil regresi. Analisis yang dilakukan diantaranya menguji 

keragamaan struktur modal, melihat pegaruh karakteristik perusahaan terhadap 

strukur modal dan menganalisis kecepatan penyesuaian target struktur modal. 

 
 

Perumusan Masalah 

Pemerintah Indonesia pada tahun 2002 membuka kesempatan masuknya 

operator baru dengan tujuan menghindari monopoli industri (Sitorus 2014). 

Terbukanya pasar ini menyebabkan jumlah operator di Indonesia bertambah, pada 

tahun 2013 jumlah operator selular di Indonesia mencapai 13 operator. Jumlah ini 

menjadikan Indonesia berada pada urutan kedua sebagai negara dengan operator 

terbanyak (Agus 2016). Banyaknya jumlah operator ini membuat persaingan 

industri menjadi tidak sehat (Arlinda 2015). Operator telekomunikasi melakukan 

perang tarif untuk dapat memenangkan pasar, hal ini berdampak pada kerugian 



4 

 

yang dialami operator dan kualitas buruk yang diterima pelanggan. Pemerintah 

dalam hal ini mendorong operator untuk melakukan konsolidasi agar mengurangi 

jumlah operator sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Namun, 

meskipun saat ini jumlah operator telekomunikasi di Indonesia sudah berkurang 

menjadi lima operator, hal tersebut belum mampu mengembalikan profit 

perusahaan ke posisi tertinggi yang pernah dicapai (Sitorus 2014). 

Dengan kecenderungan profit yang menurun namun di sisi lain kebutuhan 

modal dan investasi meningkat, untuk mengurangi penurunan pertumbuhan 

keuangan perusahaan menggunakan berbagai strategi keuangan diantaranya 

strategi pengelolaan struktur modal. Pendanaan yang didapat oleh perusahaan baik 

melalui utang ataupun ekuitas diharapkan dapat digunakan untuk investasi dan 

operasi yang memberikan laba bagi perusahaan. Pendanaan dengan utang memiliki 

keuntungan berupa tax shield yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak 

perusahaan. Semakin besar utang, semakin besar manfaat pajaknya tapi disisi lain 

utang yang semakin banyak memunculkan risiko financial distress. Sementara, 

pendanaan dengan ekuitas juga menjadikan cost of capital perusahaan tinggi. Hal 

ini karena ekuitas memiliki biaya yang paling besar dibanding bentuk pendanaan 

lainnya. Return yang diharapkan pemegang saham biasanya lebih besar dibanding 

biaya beban bunga. Utang dan cost of capital yang tinggi akan mengurangi 

fleksibilitas keuagan perusahaan. Mengelola struktur modal adalah salah satu cara 

agar perusahaan dapat mengkontrol fleksibilitas keuangan. 

Penelitian mengenai tingkat struktur modal suatu perusahaan telah dilakukan 

pada penelitian terdahulu dengan menggunakan metode statis. Dengan 

menggunakan metode statis struktur modal, ada beberapa fokus penelitian yang 

terabaikan sebagaimana diungkapkan oleh Heshmati (2001). Heshmati (2001) 

mengatakan bahwa hasil pengukuran struktur modal dengan pendekatan statis dapat 

menimbulkan deviasi dari tingkat utang optimalnya. Kerangka statis struktur modal 

tidak dapat menangkap dinamika bisnis perusahaan, sehingga tidak dapat mengukur 

perubahan yang terjadi akibat adanya penyesuaian struktur modal aktual terhadap 

struktur modal target. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian mengenai struktur modal dalam 

penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan model dinamis. Hal ini 

dikarenkaan tingkat struktur modal optimal suatu perusahaan tidak dapat diukur 

secara langsung (unobservable), namun struktur modal model dinamis dapat 

memperkirakan hal tersebut. Tingkat optimal struktur modal dapat diperkirakan 

dengan mengobservasi rasio utang sebagai proksi dari target struktur modal dengan 

faktor yang mempengaruhi berupa karateristik spesifik perusahaan (Titman dan 

Wessels 1988). Manfaat lain menggunakan struktur modal model dinamis adalah 

dapat mengukur kecepatan penyesuaian perusahaan dalam memberikan reaksi atas 

perubahan struktur modal. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan permasalahan dalamp 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat keragamanstruktur modal antar perusahaan telekomunikasi 

yang terdaftar pada BEI baik secara individu maupun berdasarkan struktur 

kepemilikan? 

2. Bagaimana pengaruh karakteristik internal perusahaan terhadap struktur 

modal? 
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3. Bagaimana kecepatan penyesuaian perusahaan dalam mencapai target struktur 

modal? 
4.  

Tujuan Penelitian 

Sesuai degan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memnganalisi struktur modal perusahaan telekomunikasi yang terdaftar pada 

BEI secara individu maupun berdasarkan stuktur kepemilikan lokal dan asing 

2. Menganalisis pengaruh karakteristik internal perusahaan terhadap struktur 

modal 

3. Menganalisis kecepatan penyesuaian target struktur modal perusahaan 

telekomunikasi yang terdaftar di BEI dalam mencapai target struktur modal. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasilpenelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan sumbangan ilmiah mengenai struktur modal perusahaan operator 

telekomunikasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya 

2. Bagi manajemen perusahaan dapat memberikan informasi pengambilan 

keputusan sumber dana pada suatu perusahaan dalam menentukan penggunaan 

utang dan ekuitas perusahaan 

3. Bagi perbankan dapat memberikan informasi analisis terkait risiko perusahaan 

dan kaitannya dalam pemberian pinjaman 

4. Memberikan informasi kepada investor atau calon investor yang akan 

menanamkan investasinya di sektor telekomunikasi di Indonesia 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi struktur modal perusahaan 

telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011 

sampai dengan 2017. Penelitian ini fokus pada analisis perbedaan struktur modal 

terutama berdasarkan kepemilikan lokal dan asing,pengaruh variabel determinan 

terhadap struktur modal perusahaan danbagaimana perusahaan melakukan 

penyesuaian struktur modal. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Struktur Modal 

Menurut Fabozzidan Peterson (2000) struktur modal adalah kombinasi antara 

debt dan equity yang digunakan untuk membiayai proyek perusahaan. Struktur 

modal merupakan kombinasi antara hutang jangka Panjang dan ekuitas  (Ross 2010, 

Gitman (2010). Porsi pembagian struktur modal antara debt dan equity akan 

mempengaruhi nilai suatu perusahaan (Ross 2010). Keputusan pendanaan berkaitan 
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