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1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Modal merupakan salah satu komponen penting dalam perusahaan disamping
sumber daya manusia, mesin, dan teknologi. Dengan tersedianya kecukupan modal,
maka perusahaan dapat dengan leluasa menjalankan operasional bisnisnya.
Terlebih lagi ketika perusahaan ingin melakukan ekspansi bisnis sebagai upaya
menciptakan keunggulan kompetitif di tengah persaingan bisnis di era gobalisasi,
maka pengelolaan keputusan pendanaan merupakan hal yang sangat fundamental.
Hal tersebut terjadi karena keputusan pendanaan yang berkaitan dengan struktur
modal perusahaan akan menentukan nilai perusahaan di masa datang, yang
kemudian berdampak kepada kemakmuran pemegang saham sebagai tujuan utama
pendirian perusahaan.
Mardiyanto (2009) menyatakan bahwa keputusan struktur modal perusahaan
merupakan suatu keputusan keuangan yang berkaitan dengan komposisi
pembiayaan jangka panjang yang diperoleh melalui penerbitan utang (obligasi)
maupun modal sendiri (ekuitas). Kedua modal tersebut memiliki karakteristik
berbeda dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perusahaan harus
mampu menghimpun dana dari dalam maupun luar perusahaan secara efisien, yaitu
suatu kondisi dimana komposisi pendanaan mampu meminimalkan biaya modal
yang harus ditanggung oleh perusahaan (Prabansari dan Kusuma, 2005). Biaya
modal tersebut merupakan biaya yang timbul sebagai konsekuensi keputusan
pendanaan yang dilakukan perusahaan.
Teori mengenai struktur modal terus berkembang sejak Modigliani dan Miller
mempublikasikan penelitiannya di tahun 1958. Sebagaimana dikutip dari Brigham
et al. (2006), pada saat itu Modigliani dan Miller memperkenalkan irrelevance
theory yang menyatakan bahwa komposisi keputusan pendanaan perusahaan tidak
memberikan pengaruh kepada nilai perusahaan. Namun, ketika mereka melakukan
riset kembali di tahun 1963, Modigliani dan Miller mengoreksi teori sebelumnya
dengan menyatakan bahwa nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh struktur modal
dengan melibatkan perhitungan faktor pajak perusahaan yang diperoleh atas
penggunaan utang.
Hal tersebut sejalan dengan trade-off theory yang menyatakan bahwa struktur
modal perusahaan merupakan hasil trade-off antara keuntungan pajak atas
penggunaan utang dengan biaya yang timbul akibat penggunaan utang tersebut.
Trade-off theory ini membenarkan adanya struktur modal optimal suatu perusahaan,
sebagaimana diungkapkan oleh Myers (2001) yang menyatakan bahwa perusahaan
akan berhutang sampai pada tingkat utang tertentu, dimana penghematan pajak dari
tambahan utang sama dengan biaya financial distress dan agency cost. Financial
distress muncul karena penggunaan utang yang berlebihan dalam struktur modal
perusahaan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan peningkatan risiko
kebangkrutan (bankruptcy). Sementara agency cost merupakan biaya yang muncul
akibat dari turunnya kredibilitas suatu perusahaan.
Martono dan Harjito (2003) berpendapat bahwa struktur modal yang optimal
diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya modal
keseluruhan atau biaya modal rata-rata sehingga akan memaksimalkan nilai
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perusahaan. Ketika biaya modal dapat diminimalisir, maka potensi pembayaran
dividen dapat meningkat, sehingga harga saham ikut meningkat. Menurut Walker
(2000), harga saham perusahaan pada dasarnya merupakan suatu indikator yang
dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan sebagai ukuran kinerja
perusahaan. Hal ini pernah dibuktikan oleh Sari (2017) dan juga Hartono (2016)
yang menemukan hubungan signifikan antara struktur modal dengan nilai
perusahaan.
Struktur modal optimal perusahaan merupakan tingkat leverage ideal yang
dimiliki setiap perusahaan, karena leverage perusahaan akan mempengaruhi laba
perlembar saham, tingkat risiko, dan harga saham. Meskipun penyimpangan tingkat
leverage ideal kerap terjadi dalam setiap perjalanan usaha, pada akhirnya
perusahaan secara berangsur-angsur melakukan penyesuaian dari waktu ke waktu
menuju struktur modal optimalnya. Menurut Byoun (2008) sebagian besar
perusahaan akan melakukan penyesuaian struktur modal ketika perusahaan tersebut
memiliki utang di atas target dengan kondisi surplus keuangan atau ketika mereka
memiliki utang di bawah target dengan kondisi defisit keuangan.
Siklus hidup perusahaan memiliki peranan penting dalam dinamika struktur
modal suatu perusahaan. Perusahaan akan memiliki keputusan pendanaan yang
berbeda pada setiap siklus hidupnya, karena karakteristik perusahaan yang
mempengaruhi struktur modal akan berubah mengikuti perkembangan siklus hidup
yang terjadi. Frielinghaus et al. (2005) menemukan hubungan antara struktur modal
dengan siklus hidup perusahaan dan menunjukkan bahwa analisis siklus kehidupan
memiliki penggunaan praktis di perusahaan, sehingga para praktisi keuangan
perusahaan berusaha untuk memahami tahap siklus kehidupan dari suatu
perusahaan dengan maksud untuk memahami kebutuhan struktur modal yang sesuai
dengan keadaan perusahaan.
Sektor industri yang beragam mempunyai tahapan yang berbeda dalam
siklusnya, sehingga masing-masing tahapan dan sektor yang berbeda juga akan
mempengaruhi trade-off antara penggunaan utang atau saham dan cash flow serta
jaminan yang dimiliki. Sektor bisnis tertentu pada umumnya mempunyai
karakteristik yang secara umum tidak sama dengan sektor bisnis lainnya.
Contohnya, perusahaan perangkat lunak biasanya memilih tingkat leverage yang
rendah dibanding perusahaan telekomunikasi, karena pendapatan yang dimiliki
perusahaan perangkat lunak cepat habis namun memiliki potensi pertumbuhan yang
tinggi. Sementara pendapatan perusahaan telekomunikasi biasanya stabil dengan
penempatan aset yang sangat besar, sehingga cenderung memilih utang dalam
struktur pembiayaannya. Feri dan Wesley (1979) memaparkan bahwa klasifikasi
industri memiliki hubungan dengan struktur modal perusahaan, karena perusahaan
dalam industri yang sama biasanya memerlukan aktiva (peralatan/teknologi/mesin)
yang serupa sehingga cenderung memiliki perimbangan yang sama dalam struktur
modalnya. Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai salah satu sarana bagi perusahaan
dalam memperoleh tambahan modal mengelompokkan perusahaan-perusahaan
terdaftar ke dalam sembilan sektor dengan tiga golongan industri. Keberagaman
debt to equity ratio sebagai proksi struktur modal atas sembilan sektor industri BEI
dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1 Nilai Debt to Equity Ratio (DER) tiap sektor di BEI periode 2010-2014
No
1

2

3

Nama
Golongan
Sektor
Industri
Industri Pertanian
Primer
Pertambangan
Industri dasar dan bahan
Industri kimia
Manufaktur Aneka industri
Barang konsumsi
Properti, real estate, dan
konstruksi bangunan
Transportasi,
Industri infrastruktur, dan utilitas
Jasa
Keuangan
Perdagangan, jasa, dan
investasi

Debt to Equity Ratio (DER)
2010 2011 2012 2013 2014
0.97 0.78 0.84 1.05 1.09
1.30 1.32 1.53 1.85 2.07
1.15

1.08

1.13

1.14

1.10

1.61
0.80

1.28
0.79

1.24
0.79

1.24
0.89

1.21
0.96

0.90

0.84

0.97

1.05

1.07

1.60

1.34

1.23

1.48

1.54

7.85

7.06

6.75

6.21

5.61

0.93

0.83

0.85

0.92

0.90

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2016)

Tabel 1 memperlihatkan bahwa struktur modal pada berbagai sektor
menunjukkan pola yang beragam dari tahun ke tahun. Struktur modal yang
memiliki nilai dibawah satu menandakan bahwa sektor tersebut cenderung
menggunakan ekuitas yang lebih besar dibanding utang sebagai sumber
pendanaannya. Sebaliknya untuk struktur modal yang berada di atas satu
mencerminkan penggunaan utang yang lebih besar dibandingkan ekuitasnya.
Khusus untuk sektor keuangan memiliki struktur modal yang jauh lebih tinggi
dibanding sektor lainnya, karena sektor ini harus tunduk pada aturan modal
minimum yang harus dimiliki dalam menjalankan usahanya. Jika dilihat dari
golongan industri atas kesembilan sektor BEI, industri manufaktur merupakan
golongan yang paling sempit kisaran ragam struktur modalnya, yaitu antara 0.80
hingga 1.28, dibandingkan dengan industri utama yang berkisar antara 0.8-2.07 dan
industri jasa yang berkisar antara 0.83-7.85.
Industri manufaktur merupakan komponen utama dalam pembangunan
ekonomi nasional. Sektor golongan ini tidak saja berpotensi memberikan kontribusi
ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, tetapi juga
mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi kultural bangsa ke
arah modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang pembentukan daya saing
nasional. Kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB)
indonesia ditunjukkan pada Gambar 1 berikut.
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Sumber: Biro Pusat Statistik (2016)

Gambar 1 Perkembangan industri manufaktur terhadap PDB Nasional
periode 1990-2016
Gambar 1 menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur merupakan sektor
yang cukup stabil dan menjadi salah satu penopang perekonomian negara di tengah
ketidakpastian perekonomian dunia dengan tingkat pertumbuhan yang positif.
Selama dua dasawarsa sebelum krisis ekonomi, peran sektor manufaktur terhadap
perekonomian nasional hampir mencapai dua puluh persen dan pertumbuhannya
hampir selalu sejalan dengan pertumbuhan PDB Nasional. Menurut data BPS,
kontribusi sektor industri manufaktur non-migas terhadap PDB tahun 2015
mencapai 18.18 % dengan nilai Rp 2.089 triliun. Kontribusi ini meningkat jika
dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 17.89 % dengan nilai hanya Rp
1.884 triliun.
Peranan industri manufaktur dalam pembangunan ekonomi nasional juga
dapat dilihat dari kontribusinya dalam menghasilkan devisa negara yang diperoleh
dari kegiatan ekspor. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementrian
Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin) tahun 2016, sub sektor industri
pengolahan atau manufaktur merupakan penyumbang nilai ekspor terbesar
dibanding sub sektor lainnya, dengan prosentase sebesar 75.99%. Peranan berbagai
sub sektor dalam nilai ekspor Indonesia pada tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar
2.

Sumber: Kemenperin (2016)

Gambar 2 Peranan berbagai sub sektor dalam nilai ekspor Indonesia Tahun 2016
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Meskipun peranan sub sektor manufaktur dalam ekspor cukup besar, namun
tren nilai ekspor tahun 2012 hingga 2015 yang dihasilkan pada sektor ini
mengalami penurunan. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai
kebijakan konkrit yang diharapkan akan meningkatkan gairah ekspor di Indonesia,
salah satunya berupa kebijakan fiskal yang meniadakan pungutan perpajakan pada
industri pengolahan barang bertujuan ekspor. Penghilangan pungutan perpajakan
diharapkan menimbulkan multiplier effect berupa peningkatan investasi,
peningkatan ekspor, serta terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat yang
bermuara pada pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai skema kemudahan fiskal
yang telah diberikan diantaranya Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor (KITE) bagi perusahaan industri, serta Pusat Logistik Berikat untuk
penyediaan bahan baku kepada perusahaan industri. Disamping itu, Pemerintah
juga menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor dengan melakukan sinergi dengan
Lembaga Pembiayaan Ekspor lndonesia (LPEI).
Semakin berkembangnya industri manufaktur menjadikan perusahaanperusahaan yang bergerak di bidang manufaktur di Indonesia yang terdaftar di
dalam BEI menjadi perhatian menarik bagi investor maupun pemegang saham,
karena hal itu menjadi objek yang berperan penting terhadap nilai suatu perusahaan
yang terkait dengan kebijakan pendanaannya. Optimalisasi kebijakan pendanaan
yang tergambar dalam struktur modal perusahaan akan meningkatkan nilai
perusahaan. Oleh karena itu sampel pada penelitian ini akan berfokus kapada
perusahaan yang masuk dalam golongan industri manufaktur Bursa Efek Indonesia.
Perumusan Masalah
Penelitian mengenai tingkat struktur modal optimal suatu perusahaan telah
dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan menggunakan metode statis
struktur modal. Namun ada beberapa fokus penelitian yang sering terabaikan dalam
kerangka statis struktur modal sebagaimana diungkapkan oleh Heshmati (2001)
yang mengungkapkan bahwa para peneliti sebelumnya hanya mengukur tingkat
leverage aktual yang digunakan sebagai proksi struktur modal optimal, sehingga
kemungkinan terdeviasi dari leverage optimalnya sangat tinggi. Selain itu,
kerangka statis struktur modal juga tidak dapat menangkap kedinamisan yang
terjadi pada lingkungan perusahaan yang senantiasa berubah, sehingga tidak dapat
mengukur perubahan yang terjadi atas adanya penyesuaian struktur modal aktual
terhadap struktur modal target.
Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian mengenai struktur modal optimal
telah dikembangkan dengan menggunakan model dinamis. Meskipun tingkat
leverage optimal suatu perusahaan tidak dapat diukur secara langsung
(unobservable), namun model dinamis dapat memperkirakan hal tersebut. Tingkat
optimal struktur modal dapat diperkirakan dengan menggunakan rasio leverage
yang diobservasi sebagai proksi dari target leverage dengan faktor yang
mempengaruhi berupa karateristik spesifik perusahaan seperti profitabilitas,
kesempatan investasi, tangibility of assets, dan volatilitas keuntungan (Titman dan
Wessels, 1988). Disamping itu, model dinamis ini juga dapat mengukur kecepatan
penyesuaian perusahaan dalam memberikan reaksi atas perubahan struktur modal
menuju struktur modal optimal.
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Karakteristik perusahaan akan turut berubah seiring dengan perkembangan
siklus hidup perusahaan yang terjadi. Strategi pembiayaan perusahaan dapat
berubah seiring dengan transisinya dari perusahaan yang baru berdiri menjadi
sebuah perusahaan yang dewasa hingga akhirnya mengalami penurunan
(Damodaran, 2001). Tidak semua perusahaan mengalami siklus hidup yang
sempurna, adakalanya perusahaan hanya mencapai pada titik kritis pertumbuhan
atau kedewasaan namun kemudian mengalami kemunduran. Bahkan, beberapa
perusahaan yang baru mencapai tahap perkenalan juga dapat mengalami
kemunduran tanpa mengalami tahap pertumbuhan (Syuhada, 2016).
Pada tahap awal siklus hidupnya, perusahaan belum memiliki aset yang
cukup besar untuk dijadikan jaminan pinjaman pihak ketiga. Pendapatan mereka
pun masih tergolong rendah untuk memanfaatkan keuntungan pengurang pajak.
Semakin tumbuh dan berkembang suatu perusahaan, maka perusahaan akan
memiliki peningkatan profit, aset tetap, dan ukuran perusahaan yang dapat
menurunkan bankruptcy costs, meskipun adanya peningkatan pertumbuhan
perusahaan justru dapat menghasilkan sebaliknya. Atas hal tersebut diyakini bahwa
siklus hidup perusahaan memiliki peranan dalam penentuan struktur modal suatu
perusahaan.
Salah satu penelitian yang mengklasifikasikan siklus hidup perusahaan
sampel pernah dilakukan oleh Anthony dan Ramesh (1992). Metode yang mereka
gunakan memberikan arahan bahwa semakin tinggi tahapan siklus hidup dicirikan
dengan sales growth yang semakin meningkat dan dividend payout yang semakin
menurun. Tetapi dividend payout yang rendah dapat dimungkinkan juga disebabkan
perusahaan sudah lama berada didalam industri dan sedang berada dalam kesulitan
likuiditas, sehingga dimasukkan variabel age atau umur perusahaan untuk
meminimalkan kemungkinan kesalahan pengklasifikasian perusahaan ke dalam
siklus hidupnya.
Pada Gambar 3 dapat dilihat tren struktur modal, sales growth, dividend
payout, serta umur perusahaan manufaktur di Indonesia dari tahun 2011 hingga
2015. Semakin meningkat umur perusahaan, struktur modal yang diproksikan
dalam debt to equity ratio cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun,
sementara tren dividend payout dan sales growth mengalami fluktuasi. Hal ini perlu
diteliti lebih lanjut untuk mengetahui adanya peranan siklus hidup dalam penentuan
struktur modal di Indonesia.

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2016)

Gambar 3 Tren rata-rata umur perusahaan, debt to equity ratio, dividend payout,
dan sales growth perusahaan manufaktur tahun 2011-2015
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Dinamika struktur modal optimal beserta karakteristik spesifik perusahaan
yang mempengaruhi pada berbagai siklus hidup perusahaan telah diteliti oleh
beberapa peneliti sebelumnya. Castro et al. (2016) telah melakukan penelitian
dengan membagi sample perusahaan-perusahaan di Eropa menjadi tiga tahap siklus,
yaitu introduction, growth, dan mature. Sementara penelitian Rehman et al. (2016)
menggunakan sample berupa perusahaan non keuangan Cina yang dibagi ke dalam
tiga tahap siklus berupa growth, mature, dan decline. Karakteristik yang sama yang
diukur pada kedua peneliti dalam mencari determinan struktur modal optimal
adalah aset tetap, profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan
perusahaan.
Perusahaan yang memiliki proporsi aset tetap yang tinggi diharapkan akan
memudahkan perusahaan dalam memperoleh pembiayaan dari luar. Sehingga
semakin tinggi aset perusahaan, maka tingkat leverage perusahaan diprediksi ikut
meningkat. Hubungan positif antara asset tetap dengan leverage ditemukan pada
Castro et al. (2016) pada tahap introduction, growth, dan mature.
Profitabilitas 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
leverage pada tahap introduction, growth, dan mature. Sama halnya dengan
Rehman et al. (2016) yang menemukan hubungan negatif pada tahap growth,
mature, dan decline. Berbeda dengan Samasta (2013) yang tidak menemukan
pengaruh signifikan pada tahap growth dan mature.
Tingkat profitabilitas perusahaan biasanya berbanding lurus dengan tingkat
likuiditas perusahaan, dimana semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka
tingkat kas atau aktiva lancar perusahaan diharapkan semakin likuid. Ketika tingkat
likuiditas perusahaan tinggi, maka semakin sedikit utang yang dibutuhkan oleh
perusahaan. Castro et al. (2014) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara
likuiditas dengan leverage pada tahap growth, akan tetapi terdapat hubungan
negatif pada tahap shake-out. Sementara Rehman et al. (2016) menemukan
hubungan negatif yang signifikan pada seluruh tahap growth, mature, dan decline.
Suatu perusahaan yang besar biasanya memiliki aliran kas yang stabil
sehingga memiliki ketahanan akan resiko kebangkrutan yang lebih baik jika
dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal tersebut sejalan dengan trade-off theory
yang mengharapkan tingkat leverage perusahaan akan semakin besar seiring
dengan semakin tingginya ukuran perusahaan. Castro et al. (2016) menemukan
pengaruh positif yang terjadi pada tahap growth dan mature, namun sebaliknya
pada tahap introduction.
Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan besarnya kebutuhan investasi
perusahaan yang dapat didanai secara internal. Hal ini sesuai dengan pecking order
theory dimana tingkat leverage perusahaan akan meningkat ketika investment
opportunities yang ada tidak mencukupi untuk didanai dari pembiayaan internal
perusahaan (Wijayanti, 2012). Penelitian yang dilakukan Castro et al. (2016)
memperlihatkan pengaruh positif pertumbuhan perusahaan hanya ditemukan pada
tahap mature, sementara pada tahap introduction dan growth memberi pengaruh
yang negatif.
Di Indonesia, penelitian mengenai struktur modal telah banyak dilakukan.
Akan tetapi, penelitian yang membuktikan korelasi antara siklus hidup perusahaan
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terhadap struktur modal optimal perusahaan di Indonesia belum banyak ditemukan.
Hal tersebut mendorong peneliti untuk mengadaptasi penelitian yang dilakukan
Castro et al. (2016) dan Rehman et al. (2016) dengan mengambil sampel berupa
perusahaan manufaktur yang berada di Indonesia. Model dinamis yang digunakan
dalam penelitian juga akan menjawab kecepatan yang dilakukan perusahaan pada
tiap siklus dalam menyesuaikan struktur modalnya menuju struktur modal yang
optimal. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, perumusan masalah
penelitian ini adalah bagaimana dinamika struktur modal perusahaan manufaktur di
Indonesia selama siklus hidup yang terjadi mulai dari tahap growth, mature, dan
decline.
Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Membandingkan struktur modal perusahaan sesuai dengan siklus hidup
perusahaan yang berlaku pada perusahaan.
2. Menganalisis determinan struktur modal optimal beserta kecepatan
penyesuaiannya, sesuai dengan siklus hidup perusahaan yang berlaku pada
perusahaan.
3. Merumuskan strategi struktur modal berdasarkan pemetaan kondisi perusahaan
Manfaat Penelitian
1. Bagi Manajemen, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan
pertimbangan dalam menentukan keputusan struktur modal yang optimal yang
sesuai dengan siklus hidup perusahaan yang berlangsung.
2. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dalam
memahami struktur modal yang berubah-ubah akibat perkembangan siklus
hidup perusahaan, sehingga mereka dapat lebih cermat dalam menginvestasikan
dananya.
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan
rujukan dalam melakukan penelitian serupa yang lebih lengkap di masa yang
akan datang.
Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini meliputi struktur modal perusahaan publik
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang masuk ke dalam sektor
manufaktur periode 2011 hingga 2016 dan memenuhi kriteria yang sesuai dengan
pemilihan sampel.
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