
 

1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

 

Persaingan bisnis yang semakin ketat dan kondisi perekonomian global yang 

belum stabil menuntut manajemen perusahaan untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan sehingga tercapai tujuan perusahaan. Setiap perusahaan yang berdiri 

memiliki tujuan yang ingin dicapainya. Memaksimalkan nilai perusahaan dalam 

rangka memaksimalkan kekayaan pemegang saham merupakan tujuan dan 

kewajiban yang harus dicapai oleh perusahaan. Itu menjadi hal wajib karena dengan 

nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga 

tinggi dan akan mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan tersebut. 

Oleh karena itu manajemen untuk memperoleh hal tersebut harus berupaya 

memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia di perusahaan untuk 

menghasilkan kinerja yang baik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaannya.  

Perusahaan dalam mengelola bisnisnya memerlukan keputusan pendanaan 

yang sesuai dalam rangka menunjang kinerjanya. Manajemen untuk memutuskan 

menggunakan jenis pendanaan yang akan digunakan juga tidak mudah sebab jika 

salah dalam memutuskan akan berimbas kepada kinerja buruk bagi perusahaan. 

Permasalahan permodalan merupakan salah satu agenda yang harus menjadi 

konsentrasi dari seluruh manajemen karena modal merupakan hal yang menyangkut 

seluruh kegiatan perusahaan (Fadhilah 2011). Salah satu keputusan terpenting dari 

seorang manajer keuangan agar perusahaannya memiliki daya saing dalam jangka 

panjang ialah bagaimana keputusan mengenai struktur modal perusahaan tersebut 

(Brigham dan Weston 2004). 

Modal itu sendiri dapat berasal dari internal maaupun eksternal perusahaan. 

Sumber permodalan yang berasal dari internal dapat berupa laba ditahan dan modal 

saham melalui ekuitas, sedangkan sumber permodalan yang berasal dari eksternal 

berasal dari pinjaman dari pihak luar dalam bentuk utang. Modal yang diperoleh 

tersebut perlu dikelola dengan baik agar dapat dipertanggungjawabkan 

penggunaannya. Penentuan kombinasi atas penggunaan kedua sumber permodalan 

tersebut disebut struktur modal. Struktur modal merupakan pendanaan permanen 

yang terdiri atas utang jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham 

(Sawir 2001). Manajemen harus mampu merumuskan komposisi struktur modal 

perusahaan yang paling sesuai agar dapat mendorong kinerja perusahaan yang 

akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Penentuan baik dan 

buruknya struktur modal yang digunakan perusahaan akan berdampak pada kondisi 

finansial perusahaan tersebut. Keputusan mengenai struktur modal yang digunakan 

harus direncanakan dengan matang, dengan memperhitungkan berbagai aspek yang 

ada sehingga perusahaan mendapatkan pendanaan dari sumber yang tepat dengan 

biaya serta risiko yang dapat dikontrol dan dapat menghasilkan return yang 
maksimal bagi perusahaan (Saputra 2015). 

Kinerja keuangan perusahaan yang baik dapat menggambarkan perusahaan 

tersebut memiliki prospek masa depan yang menguntungkan dan menjadi salah satu 

gambaran investor untuk memutuskan berinvestasi pada suatu perusahaan. Selain 

itu, hal ini juga menggambarkan pencapaian keberhasilan yang diperoleh 

perusahaan atas aktivitas yang telah dilakukan. Profitabilitas menjadi hal yang 
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menggambarkan kinerja keuangan. Hal ini perlu diukur untuk mengevaluasi 

efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas 

tertentu untuk melihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan 

perusahaan (Hasanudin 2016). Semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh 

perusahaan menunjukkan kinerja dan prospek perusahaan yang baik, sehingga 

investor akan merespon sinyal positif yang diberikan perusahaan tersebut dan hal 

ini akan berakhir pada peningkatan nilai perusahaan (Febrianti 2012). 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dimana sektor agribisnis mempunyai 

peranan strategis dalam struktur perekonomian nasional. Agribisnis sebagai salah 

satu sektor penggerak perekonomian nasional memiliki peranan penting dalam 

pembangunan nasional seperti sebagai penyumbang produk domestik bruto 

nasional (Hanafie 2010). Berdasarkan laporan Badan Pusat Stastistik (2017), 

agribisnis berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 13.45% dan 

menjadi kontributor kedua terbesar setelah sektor industri. Selain itu, sektor ini juga 

berperan dalam mencukupi kebutuhan penduduk, meningkatkan pendapatan petani, 

penyediaan bahan baku industri, memberi peluang usaha serta kesempatan kerja, 

dan menunjang ketahanan pangan nasional, tetapi agribisnis memiliki karakteristik 

usaha yang berisiko tinggi sehingga menyebabkan para pelaku usaha agribisnis 

mengalami kesulitan dalam pengembangan usahanya (Sholihah et al. 2014).  

Perekonomian global yang cenderung belum stabil akibat menurunnya 

pertumbuhan ekonomi global, harga komoditas yang masih rendah, dan 

ketidakpastian di pasar keuangan membuat sejumlah negara menghadapi berbagai 

tantangan dalam kinerja di berbagai sektor perekonomiannya (BI 2016). Kondisi 

ini juga memberikan tantangan yang tidak mudah bagi sektor agribisnis. Sektor 

agribisnis yang menjadi salah satu sektor pengekspor komoditas utama ekspor 

Indonesia dihadapkan tantangan yaitu menurunnya kinerja ekspor sektor ini yang 

berimbas dari menurunnya harga komoditas global dan menyebabkan return yang 

diperoleh perusahaan juga menurun. Kondisi ini membuat kinerja perusahaan juga 

terkena pengaruhnya. Tabel 1 mengambarkan kondisi kinerja keuangan agribisnis 

selama 2012-2016  

 

Tabel 1  Ringkasan kinerja keuangan agribisnis tahun 2013-2016 

Sektor Tahun Return on Asset Return on Equity 

Agribisnis 2013 3.97 11.81  
2014 2.94 1.36  
2015 2.13 -0.47  
2016 0.68 -89.81 

Rerata  2.43 -19.28 

Sumber: Bursa Efek Indonesia (diolah) 

 

Tabel 1 menjelaskan profitabilitas yang digambarkan dengan return on 

asset dan return on equity mengalami penurunan akibat menurunnya nilai penjualan 

perusahaan dan terus menurunnya harga komoditas global selama periode 2013 

hingga 2016. Selain permasalahan tersebut, kinerja ekspor sektor yang menurun 

pada tahun 2016 disebabkan oleh permintaan global akan produk ekspor Indonesia 

yang belum stabil dan adanya kebijakan negara-negara pengimpor yang melakukan 
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pembatasan barang ekspor masuk ke negara mereka dan lebih mengutamakan 

produk domestik.   

Selain adanya permasalahan diatas, kondisi keuangan global juga 

dihadapkan pada permasalahan ketidakstabilan yang diakibatkan terjadinya transisi 

politik negara maju seperti pengumuman Brexit dan juga hasil pemilu Amerika 

Serikat yang diluar dugaan para pelaku pasar yang mana hal ini menyebabkan 

investor menahan minat investasi mereka. Selain itu kenaikan Fed Funds Rate oleh 

Bank Sentral Amerika Serikat juga mengubah aliran modal di pasar keuangan 

global yang kemudian menyebabkan penguatan Dolar dan memberikan tekanan 

kepada mata uang banyak negara, termasuk Indonesia (BI 2016).  

Keadaan tersebut justru ditangkap pemerintah dengan mengeluarkan 

kebijakan yang mampu menopang dan memitigasi risiko dari kondisi perekonomian 

dunia yang belum menguntungkan. Kebijakan tersebut yaitu dengan melakukan 

perbaikan kondisi makroekonomi Indonesia dan mendorong peningkatan 

permintaan domestik oleh para pelaku ekonomi. Hal tersebut membuat 

pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat pada tahun 2016 dan ini didorong 

meningkatnya minat investor untuk menanamkan modalnya di pasar modal yang 

terlihat dari adanya peningkatan kapitalisasi di hampir seluruh aspek pasar modal. 

Peningkatan ini juga dirasakan oleh sektor agribisnis yang terlihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2  Ringkasan perdagangan sektor agribisnis pada BEI tahun 2012-2016 

Tahun 
Kapitalisasi Pasar  

(Juta Rupiah) 
Volume (Juta) Value (Juta Rupiah) 

2012 114,543 48,337 37,846,828 

2013 135,652 47,635 37,322,918 

2014 161,781 85,054 65,499,197 

2015 118,308 102,172 75,824,926 

2016 137,159 105,674 77,784,152 

Sumber: Bursa Efek Indonesia (diolah) 

 

Tabel 2 terlihat walaupun pada tahun 2013 dan 2015 sempat mengalami 

penurunan kapitalisasi pasar akibat menurunnya harga saham sektor agribisnis 

(Gambar 1), namun kondisi kembali membaik pada tahun 2014 dan 2016 seiring 

terjadinya peningkatan harga saham sektor ini. Pada tahun 2016 kondisi pasar 

modal yang membaik dan harga saham cenderung stabil yang diakibatkan adanya 

kebijakan pemerintah pada sisi makroekonomi dan peningkatan permintaan 

domestik oleh para pelaku pasar membuat aliran dana ke pasar modal mengalami 

peningkatan yang terlihat dari adanya peningkatan volume perdagangan sektor 

agribisnis ini.  
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Sumber: Investing.com 2016 (diolah) 

Gambar 1  Harga saham sektor agribisnis tahun 2012-2016 

 

Adanya peningkatan kapitalisasi pasar yang diperoleh oleh sektor agribisnis 

ini menggambarkan bahwa sektor ini memiliki nilai total perusahaan yang 

meningkat pula. Hal ini bagi investor dianggap bahwa perusahaan ini mampu 

menjaga stabilitas harga sahamnya dipasar yang tergambar pada Gambar 1 serta 

dengan hal ini juga menjadi gambaran investor terhadap perusahaan yang mana 

mampu melihat potensi yang dapat dicapai perusahaan tersebut. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya memerlukan sumber 

pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan perusahaan dapat diperoleh baik dari 

pemilik perusahaan berupa ekuitas maupun dari pihak lain berupa utang. 

Pembiayaan melalui ekuitas memiliki kendala dimana terbatasnya dana dari para 

pemilik perusahaan ataupun adanya aturan-aturan dari para pemegang kepentingan 

di pasar modal yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam melakukan penawaran 

umum saham ke masyarakat (Bougetef dan Chichti 2010). Pembiayaan melalui 

pihak lain yang berupa utang memiliki keuntungan dengan adanya penghematan 

pajak sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan (Tanimura 

2001; Brealey et al. 2014). Semakin besar utang yang digunakan sebagai 

pembiayaan perusahaan akan semakin meningkatkan profitabilitas dan nilai 

perusahaan (Hull 2007). Namun demikian, jumlah utang yang semakin besar 

memiliki risiko yang akan menghantarkan perusahaan ke arah financial distress 

(Altman dan Hotchkiss 2006).  

Keputusan mengenai struktur modal bukan merupakan suatu keputusan yang 

mudah karena menyangkut masa depan dari perusahaan. Penentuan yang sesuai 

akan mendorong kinerja perusahaan yang lebih baik, terutama dari sisi profitabilitas. 

Tingginya tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan tentunya menjadi 
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daya tarik tersendiri bagi investor, karena pada dasarnya investor mau berinvestasi 

pada perusahaan yang profitable dan memiliki nilai-nilai fundamental yang baik 

(Saputra 2015). 

Permasalahan struktur modal dan kinerja keuangan perusahaan serta 

pengaruhnya terhadap nilai perusahaan telah banyak diteliti di Indonesia. Penelitian 

tentang topik ini banyak dibahas pada perusahaan-perusahaan seperti keuangan 

(Astuti 2011; Saputra 2015; Lubis 2017), pertambangan (Febrianti 2012; 

Hasanudin 2016; Manurung 2016) dan manufaktur (Hidayati 2010; Kusumajaya 

2011; Andini dan Wirawati 2014; Winarto 2015; Sabrin et al. 2016; Prihatiningtyas 

2018). Penelitian tentang perusahaan agribisnis masih jarang dilakukan. Penelitian 

tentang struktur modal dan kinerja keuangan perusahaan terhadap nilai perusahaan 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti dan menemukan hasil sebagai berikut 

struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan memperoleh hasil positif 

dan signifikan (Kusumajaya 2011; Hermuningsih 2013; Saputra 2015; Susanti et al 

2018), negatif dan signifikan (Winarto 2015; Paminto et al 2016) serta negatif tidak 

signifikan (Hidayati 2010; Rasyid 2015; Lubis 2017). Profitabilitas berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan dan memperoleh hasil positif signifikan (Kusumajaya 

2011; Hermuningsih 2013; Rasyid 2015; Winarto 2015; Paminto et al. 2016; Lubis 

2017).  

Penelitian tentang struktur modal ini masih menarik untuk dilakukan, 

terutama pada perusahaan-perusahaan agribisnis karena setiap sektor memiliki 

perbedaan terhadap penentuan struktur modalnya. Selain itu, permasalahan struktur 

modal ini berkenaan langsung dengan kondisi keuangan perusahaan yang jika 

penentuan tidak baik maka akan berdampak pada kondisi kinerja keuangan 

perusahaan maupun nilai perusahaan tersebut. Adapun pertanyaan-pertanyaan dari 

perumusan masalah dari penelitian ini ialah: 

1. Bagaimana struktur modal, kinerja keuangan perusahaan dan nilai perusahaan 

agribisnis tahun 2012-2016? 

2. Bagaimana pengaruh struktur modal dan kinerja keuangan perusahaan terhadap 

nilai perusahaan tahun 2012-2016? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukan dalam penelitian ini 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis struktur modal, kinerja keuangan perusahaan dan nilai perusahaan 

agribisnis tahun 2012-2016. 

2. Menganalisis pengaruh struktur modal dan kinerja keuangan perusahaan 

terhadap nilai perusahaan agribisnis yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 

2012-2016. 
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Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya: 

1. Bagi para investor akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan investasi di pasar modal. 

2. Bagi Perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan 

terutama bagi para perusahaan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan untuk menyusun struktur modal sehingga kinerja dan 

nilai perusahaan dapat menjadi lebih baik dan tujuan perusahaan dapat tercapai.  

3. Bagi akademisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

maupun acuan bagi penelitian selanjutnya tentang struktur modal dan kinerja 

keuangan perusahaan terhadap nilai di dalam suatu perusahaan.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi struktur modal, kinerja keuangan 

perusahaan dan nilai perusahaan agribisnis yang mencatatkan perdagangan 

sahamnnya di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012 sampai dengan 2016. 

Data yang digunakan berasal dari laporan tahunan perusahaan yang dikeluarkan 

selama periode penelitian dengan menggunakan 1 variabel dependen, 3 variabel 

independen dan 3 variabel kontrol. Keterbatasan dari penelitian ini adalah tidak 

menghitung tingkat strukur modal optimal. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
Nilai Perusahaan 

 

Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan dalam mengelola sumberdayanya dan hal ini berhubungan dengan 

harga saham perusahaan (Sujoko dan Soebiantoro 2007). Nilai perusahaan sangat 

penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya 

kemakmuran pemegang saham (Brigham dan Gapenski 1996). Nilai perusahaan 

yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang 

tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Kekayaan 

pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga saham dari pasar 

saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (financing) 

dan manajemen aset (Kusumajaya 2011). Harga saham merupakan harga yang 

terjadi pada saat saham diperdagangkan, yang mana semakin tinggi harga saham 

suatu perusahaan maka nilai perusahaan juga akan meningkat, dan juga akan 
meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kinerja perusahaan serta 

menggambarkan prospek masa depan perusahaan (Fakhruddin dan Hadianto 2004). 

Nilai perusahaan ditunjukkan oleh harga saham perusahaan yang mencerminkan 

keputusan-keputusan investasi, pendanaan, dan dividen (Horne dan Wachowicz. 

2005). 
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