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1  PENDAHULUAN 
 

 
Latar Belakang 

 

Usaha yang baru berdiri (start up) atau pada tahap awal operasinya (early 

stage) umumnya masih berada dalam skala usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM). Merupakan suatu fenomena yang telah diketahui secara luas bahwa 

UMKM memiliki kendala dalam mengakses sumber pendanaan/keuangan (Mason 

dan Kwok 2010; Hughes 2009; Bruns dan Fletcher 2008; North, Baldock, dan 

Ekanem 2010; Guijarro, Garcia, dan Van-Auken 2009; Mason dan Harrison 

2004). Menurut Oakey (2007), ada dua momen/fase penting dalam siklus hidup 

suatu usaha saat sumber dana/keuangan sangat diperlukan. Kebutuhan modal/dana 

paling signifikan tersebut terjadi pada fase start up dan fase ekspansi.  

Sumber pendanaan bagi suatu usaha dapat berasal dari internal maupun 

eksternal. Dari internal, sumber dana dapat berasal dari sumber daya keuangan 

mereka sendiri, yakni modal setor dari pendiri/pemilik usaha serta dari hasil 

usaha/laba ditahan. Jika perusahaan telah beroperasi selama beberapa waktu dan 

berhasil menciptakan keuntungan, maka laba yang dihasilkan tersebut dapat 

digunakan untuk mendukung ekspansi usaha. Dari eksternal, dana bisa diperoleh 

paling tidak dari 3 (tiga) sumber, yakni perbankan, modal ventura, dan 

pemerintah. Bank komersial merupakan sumber utama pembiayaan, karena dapat 

memenuhi hingga delapan puluh persen (80%) dari kebutuhan yang bersumber 

dari eksternal (Bruns dan Fletcher 2008).  

Namun demikian, dengan segala karakteristiknya, memperoleh pembiayaan 

eksternal dari bank tidak mudah bagi UMKM dan start up. Selain sulit 

mentoleransi risiko yang melekat, bank juga tidak dapat membiayai inovasi/usaha 

yang masih baru, usaha yang ingin memperluas produk mereka, membangun 

fasilitas baru, atau upaya pengembangan pasar di luar wilayah usaha mereka 

(Bruns dan Fletcher 2008). Selain itu, bank juga meminta jaminan yang harus 

melebihi nilai pinjaman awal dengan dua sampai tiga kali. Bagi UMKM, jika 

mereka menghadapi masalah keuangan atau operasional, bank justru akan 

menghentikan bantuan (Avnimelech dan Teubal 2008).  

Pada saat baru berdiri (seed) atau tahap awal operasinya (early stage), suatu 

usaha umumnya dibiayai dengan dana sendiri, dari keluarga ataupun teman, yang 

disebut Friends, Family and Fools (FFF). Di negara maju, bagi usaha baru 

tertentu terkadang ikut dibantu pembiayaannya oleh pihak luar yang disebut Angel 

Investors. Pada tahap-tahap tersebut, suatu usaha memiliki tingkat risiko dan 

mortalitas yang sangat tinggi, sehingga untuk tahap seed sering disebut sebagai 

“Valley of Death” (Cumming dan Johan 2009). Pada tahap tersebut, suatu usaha 

tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana perbankan. 

Menurut Bennett dan Cuevas (1996); Dusuki (2008), merupakan suatu 

tantangan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan rendahnya 

perekonomian masyarakat dimana lembaga perbankan yang diharapkan 

membantu pada dasarnya tidak didisain untuk masyarakat level bawah. Produk 

dan jasa dari lembaga keuangan tersebut sulit mendukung perkembangan UMKM 

dan usaha baru, meningkatkan pendapatan mereka, ataupun memperbaiki 

kehidupan ekonomi mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 
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mengandalkan sumber pembiayaan dari bank saja tidak akan cukup untuk 

membiayai dan mendukung pertumbuhan usaha pemula (start up) dan UMKM. 

Sulitnya UMKM dalam mengakses sumber permodalan/pembiayaan dari 

perbankan juga terjadi di Indonesia. Menurut data Kementerian Negara Koperasi 

dan UKM (KUKM) (2014), koperasi dan UMKM jumlahnya mencapai lebih dari 

99% pelaku ekonomi di Indonesia, sehingga posisinya sangat vital dan nyata 

dalam mempercepat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jumlah 

UMKM sekitar 53 juta unit/pelaku usaha dan berkontribusi terhadap penyerapan 

tenaga kerja lebih dari 97% atau sekitar 107 juta orang. Hal ini di satu sisi 

merupakan aset nasional bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi, namun di sisi 

lain masalah permodalan merupakan masalah klasik bagi koperasi dan UMKM, 

dimana dari jumlah unit/pelaku usaha tersebut hanya kurang lebih 18% yang 

masuk kategori bankable (lihat Gambar 1). 

 

 
Sumber: Kementerian Negara KUKM (2014) - diolah 

 

Gambar 1 UMKM di Indonesia dan bankabilitas 

 

Data lain menunjukkan bahwa di daerah tertentu, baru 68% UMKM yang 

tersentuh pembiayaan perbankan, sedangkan sisanya terabaikan karena dianggap 

tidak bankable sehingga harus mencari sumber lainnya. Akibatnya, berkali-kali 

muncul wacana dan desakan dari berbagai pihak terutama pelaku usaha seperti 

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) tentang perlunya pendirian bank atau 

lembaga keuangan non-bank khusus bagi UMKM (Kompas 2015; 

medanbisnisdaily.com 2015; okezone.com 2008; kompas.com 2008). Dengan 

berbagai desakan tersebut, berarti masih terdapat gap yang cukup besar antara 

potensi dan jumlah UMKM/usaha pemula di Indonesia di satu sisi, dengan 

ketersediaan pembiayaan dan dukungan lembaga keuangan di sisi lainnya. 

Menurut data OJK (2014), penyebaran pembiayaan UMKM di Indonesia 

masih terpusat di pulau Jawa yakni 57.2%, di Sumatera 21%, sedangkan di 

Indonesia bagian timur dan tengah (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, 

Maluku, dan Papua) secara total hanya sebesar 22.1%. Dengan porsi jumlah 
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UMKM di atas 99% dari total unit usaha di Indonesia dan mampu menyerap lebih 

dari 97% tenaga kerja, maka diperlukan lembaga keuangan yang mampu berperan 

dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi UMKM tersebut. Penyebaran 

UMKM berdasarkan wilayah di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

Sumber: OJK (2014)  
     

Gambar 2 Penyebaran UMKM di Indonesia 

 

Dengan karakteristik usaha dan berbagai kelemahan yang dimiliki, sulitnya 

UMKM dalam mengakses sumber pembiayaan adalah menyangkut masalah 

keterjangkauan, khususnya dengan perbankan. Kementerian Negara Koperasi dan 

UKM (KUKM) (2014) menyebutkan bahwa 99.9%  dari total pelaku usaha di 

Indonesia adalah usaha mikro dan kecil (UMK), dimana mereka hanya mampu 

mengakses pembiayaan dari perbankan dengan porsi sebesar 9.27%. Adapun 

usaha menengah dan besar berjumlah 0.1% namun mampu menyerap pembiayaan 

bank dengan porsi sebesar 90.73%. Komposisi pelaku usaha dan sumber 

pembiayaan dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Sumber: Kementerian Negara KUKM (2014) - diolah 

 

Gambar 3 Komposisi pelaku usaha dan sumber pembiayaan 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa diperlukan 

lembaga keuangan dan sumber pembiayaan lainnya selain bank yang dapat 

memenuhi kebutuhan pembiayaan/permodalan bagi usaha pemula (start up) dan 

UMKM dengan segala karakteristik mereka, terutama dengan kondisi yang belum 

bankable.  

Menurut Oakey (2007), modal ventura berpotensi menjadi alternatif utama 

sumber pembiayaan bagi sektor produktif khususnya usaha di tahap early stage 

seperti UMKM dan usaha pemula (start up). Pembiayaan yang berasal dari modal 

ventura berfokus pada penyediaan modal untuk usaha yang memiliki prospek 

pertumbuhan di atas rata-rata, memiliki potensi penciptaan nilai yang tinggi (value 

creation), dinilai feasible walaupun belum bankable.  

Haikal (2010) menyebutkan bahwa persoalan yang dihadapi UMKM lebih 

pada persoalan struktural pendirian dan pengoperasian badan usaha. Hal ini 

berbeda dengan persoalan usaha besar yang lebih merupakan persoalan skala 

usaha. Sektor UMKM dan start up adalah sektor yang umumnya labor/skill 

intensive, bukan capital intensive, sehingga kebutuhan modal di awal belum perlu 

dalam skala yang besar. Selanjutnya menurut Dewi (1992); Dipta (2008), 

mengembangkan dan membesarkan UMKM penting untuk menjadi prioritas 

pemerintah Indonesia, yakni dengan membenahi dan memperluas akses ke sumber 

pendanaan. Terkait dengan hal itu, modal ventura diharapkan dapat membantu 

mengingat keterbatasan UMKM dalam mengakses sumber pendanaan dari 

perbankan. Selain pendanaan, modal ventura dapat membantu UMKM dalam hal 

struktural, manajemen dan operasional, karena modal ventura memberikan 

permodalan sekaligus bimbingan manajemen sehingga perusahaan pasangan 

usaha (PPU) mampu berkembang dengan mengatasi permasalahan-permasalahan 

yang ada. Sebagai usaha baru, UMKM umumnya memiliki permasalahan dalam 

mengelola perusahaan dan lemah di bidang manajemen karena mereka tidak 

memiliki tenaga-tenaga ahli di bidang manajemen. 

Sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia setelah China, 

India, dan Amerika Serikat, Indonesia masih mengalami masalah tingginya 

tingkat kemiskinan. Menurut BPS (2013), prosentase penduduk yang berada di 

bawah garis kemiskinan sekitar 17.75% (tahun 2006) dan 11.47% (tahun 2013). 

Oleh karena itu, peran lembaga keuangan seperti perusahaan modal ventura 

(PMV) sangat penting untuk memberikan porsi pembiayaan yang lebih besar 

kepada UMKM dan usaha pemula (start up) sehingga terjadi penyerapan tenaga 

kerja secara lebih signifikan. PMV yang sejak awal pendiriannya di Indonesia 

dimaksudkan untuk membantu pemberdayaan UMKM melalui pendampingan 

manajemen selain bantuan finansial, dinilai sangat vital untuk ikut membantu 

mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan tersebut. 

Tidak seperti perbankan, belum ada definisi baku dan ketat baik pada 

textbook ataupun praktek mengenai modal ventura. Akan tetapi, pada dasarnya 

modal ventura menyediakan kewirausahaan dengan model ekuitas, hutang, atau 

dalam bentuk pembiayaan hibrida, yang biasanya bersamaan dengan keterlibatan 

langsung di manajemen (Zott 1998; Poetra 2012).  

Umaya (2013); Muliya dan Imaniyati (2008), menyebutkan bahwa modal 

ventura adalah sebuah investasi dengan penyertaan modal atau dalam bentuk 

pembiayaan lainnya ke dalam suatu perusahaan sebagai pasangan usaha (investee 

company) dalam jangka waktu tertentu, dinilai memiliki prospek cerah, dan dapat 
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dilakukan tanpa agunan (collateral). Pada umumnya investasi dilakukan dalam 

bentuk penyertaan modal langsung secara tunai yang ditukar dengan sejumlah 

saham pada perusahaan tersebut. Investasi modal ventura memiliki risiko tinggi, 

antara lain karena langsung membangun dari awal perusahaan yang belum jelas 

bagaimana masa depannya, belum memiliki standar sebagai perusahaan terbuka, 

ataupun memiliki riwayat operasional yang dapat menjadi acuan. Sebagai 

kompensasi, investasi modal ventura di PPU diharapkan mampu memberikan 

imbal bagi hasil yang tinggi (high risk - high return). Selain itu, perusahaan modal 

ventura (PMV) juga memiliki hak suara dalam menentukan manajemen dan arah 

kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, seperti 

pemasaran, keuangan, operasional, dan pengawasan. 

PMV sering berinvestasi pada perusahaan yang relatif masih baru namun 

memiliki kapasitas pertumbuhan yang tinggi. Di negara maju, PMV melakukan 

investasi di perusahaan-perusahaan teknologi tinggi, sebagaimana investasi yang 

pernah sukses dilakukan pada perusahaan seperti Google dan YouTube. Selain itu, 

beberapa perusahaan terkenal di Amerika Serikat, Eropa, Australia dan Asia yang 

di tahap awalnya didukung oleh modal ventura, antara lain adalah Apple, Wang 

Computer, eBay, Formula-1, Myer, Fitness First, Genentech, Kentucky Fried 

Chicken, Haagen Daz Ice Cream, IBM, HP, Intel, Lotus, Microsoft, Air Asia, 

Alam Maritim, dan Burger King (Wright dan Robbie 1998; Fuady 1999; Metrick 

2006; PriceWaterhouseCoopers 2008; Hussain 2011). 

Menurut Hasan, Mikail, dan Arifin (2011), pada dasarnya modal ventura 

dapat memainkan peran sangat penting bagi negara melalui tiga hal, yakni 

pengembangan sumber daya manusia, penyediaan pembiayaan, dan mendorong 

ide kreatif usaha. Oleh karena itu, wajar jika pemerintah di banyak negara 

berupaya keras untuk memajukan peran modal ventura dalam pertumbuhan 

ekonomi dan sosial mereka. 

Dari beberapa literatur maupun studi sebelumnya tentang modal ventura di 

beberapa negara menunjukkan bahwa, umumnya pemerintah di negara maju 

memberikan dukungan kepada modal ventura dalam berbagai bentuk seperti 

permodalan maupun regulasi yang kondusif, sehingga industri modal ventura 

(IMV) dapat berperan dan berkontribusi signifikan dalam perekonomian. Hal 

sebaliknya terjadi di negara berkembang.  

Di negara barat seperti Amerika Serikat (AS) dan Canada, IMV tumbuh 

sangat pesat, dimana perusahaan modal ventura (PMV) telah memainkan peran 

sangat penting sebagai financial intermediation yang ikut mendukung 

pertumbuhan wirausaha baru dan perekonomian. Di AS, investasi modal ventura 

dari virtually zero pada tahun 1970 telah menjadi US$ 105 miliar pada tahun 

2000. Di Canada, selama periode 1991-1995, jumlah funds yang dikelola oleh 

PMV tumbuh dari US$ 3.8 miliar menjadi US$ 7.1 miliar, atau dengan tingkat 

pertumbuhan riil lebih dari 21% per tahun (Kaplan dan Schoar 2005; Gompers 

dan Lerner 2004; Macdonald & Associates Ltd. 1996). Hasil penelitian Medjad, 

Krieger, Gerasymenko, Grandsart dan Iselin (2011) di Perancis, menunjukkan 

bahwa pemerintah mempunyai pengaruh besar dalam IMV, khususnya 

pembiayaan di segmen seed dan early stages.  

Hal yang sama terjadi di Brazil, dimana Ramalho (2010) dari studinya 

menemukan bahwa pertumbuhan modal ventura di Brazil mengalami 

pertumbuhan signifikan, yakni rata-rata 53.4% per tahun sejak 2004 dan telah 
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mencapai US$ 26.65 miliar pada bulan Juni 2008. Pemerintah Brazil sangat 

mendukung modal ventura baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

rangka pengembangan inovasi bisnis. Konsentrasi pemerintah Brazil terutama 

pada the beginning of the cycle (fundraising) bagi industri di tahap seed maupun 

early stage. 

Penelitian di Jepang yang dilakukan Cumming, Fleming, dan 

Schwienbacher (2008) menunjukkan bahwa sistem keuangan negara pada 

umumnya memiliki hubungan dengan modal ventura dalam mendukung 

kewirausahaan, termasuk peran dari modal ventura yang berafiliasi dengan bank. 

Demikian pula penelitian Xu (2002) di China menemukan bahwa modal ventura 

yang terafiliasi dengan pemerintah mengalami pertumbuhan signifikan dengan 

dukungan kebijakan dari pemerintah China.  

Di Thailand, Wonglimpiyarat (2012) menemukan bahwa pemerintah telah 

mencoba memberikan fasilitas terhadap modal ventura yang fokus pada 

perusahaan technology-based, namun dinilai belum maksimal dalam penyediaan 

funding terhadap usaha yang berkategori risky business. Hal serupa terjadi di 

Afrika, dimana Ambrose (2012) yang melakukan studi tentang peran modal 

ventura dalam pembiayaan UMKM di Nairobi Kenya, menemukan bahwa potensi 

modal ventura di Kenya masih belum mendapatkan perhatian maksimal dari para 

pembuat kebijakan. 

Di negara tetangga Malaysia, modal ventura terus digenjot pertumbuhannya. 

Bahkan regulasi tentang modal ventura syariah pun telah dibuat sejak tahun 2001. 

Pada bulan Mei 2008, Securities Commission Malaysia telah mengeluarkan 

Guidelines and Best Practice on Islamic Venture Capital (pedoman dan praktek 

terbaik dalam modal ventura syariah) yang mengatur bagaimana mekanisme dan 

tata cara praktek usaha modal ventura yang berlandaskan syariah. Baru-baru ini 

atau tepatnya pada 18 April 2014, Securities Commission Malaysia kembali 

mengeluarkan aturan baru modal ventura yakni  tentang pedoman insentif pajak 

bagi modal ventura (Venture Capital Tax Incentive Guidelines). Aturan-aturan 

tersebut bertujuan untuk memperkuat regulasi yang ada, sekaligus untuk 

mendorong pertumbuhan usaha modal ventura di Malaysia (Securities 

Commission 2014). 

Di Indonesia, kehadiran modal ventura ditandai dengan pendirian PT. 

Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) pada tahun 1973, sebuah Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat pendirian sahamnya dimiliki oleh 

Departemen Keuangan RI dan Bank Indonesia. Sejak tahun 1993, misi untuk 

menumbuhkembangkan UMKM di Indonesia melalui pembiayaan modal ventura 

diteruskan oleh PT. Bahana Artha Ventura (Bahana Ventura) yang seluruh 

sahamnya dimiliki oleh BPUI, bersamaan dengan perubahan bentuk BUMN 

tersebut menjadi holding company. Spirit dari pendirian PMV oleh pemerintah 

tersebut, antara lain untuk: (1) Mengembangkan sektor UMKM sekaligus 

membangun semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat, dengan target 

usaha yang awalnya tidak bankable menjadi bankable, dari diluar sektor formal 

(informal) menjadi sektor formal; (2) Ikut mengurangi angka kemiskinan dan 

pengangguran melalui perluasan kesempatan berusaha dan pembukaan lapangan 

kerja baru (Umaya 2013; BPUI 2014). 

Selain Bahana Ventura, pada saat ini di Indonesia beroperasi sejumlah 

perusahaan modal ventura (PMV) dengan profil usaha yang cukup bervariasi, baik 
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dari sisi ukuran aset (size), komposisi portofolio (earning asset), segmen bisnis 

yang dibiayai, kepemilikan, struktur keuangan, cakupan usaha, dan lain-lain. 

Menurut data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah PMV yang terdaftar 

per posisi akhir triwulan II tahun 2015 adalah 58 PMV dengan total aset sebesar 

Rp 8.9 triliun atau mengalami kenaikan 2.9% dibandingkan triwulan sebelumnya 

(OJK 2015b). 

Untuk mendukung pertumbuhan industri modal ventura di Indonesia, OJK 

akan meluncurkan beberapa inisiatif, terutama perubahan regulasi. Bisnis 

Indonesia (terbitan Senin, 5 Januari 2015 – halaman 22) menyebutkan bahwa 

regulator berencana mengatur lebih ketat praktik pembiayaan modal ventura 

sekaligus untuk memperkuat peran modal ventura dalam perekonomian negara. 

Untuk itu OJK akan bekerja sama dengan industri, asosiasi modal ventura, serta 

Kementerian BUMN agar bisa menciptakan modal ventura negara yang besar. 

Disebutkan pula bahwa, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad 

menginginkan agar modal ventura milik pemerintah menjadi pioneer yang diikuti 

oleh modal ventura milik swasta, dan juga modal ventura yang dimiliki oleh 

pemerintahan daerah. 

Meskipun terdapat beberapa kisah sukses PMV di berbagai negara dalam 

membiayai sektor usaha produktif, akan tetapi pada kenyataannya bukanlah hal 

yang mudah dalam menentukan perusahaan mana yang layak untuk dibiayai 

ataupun diakuisisi, bisnis apa yang kira-kira akan berkembang ke depan, industri 

apa yang akan memiliki nilai jual tinggi beberapa tahun kemudian, ataupun 

konsep manajemen apa yang tepat diimplementasikan pada perusahaan pasangan 

usaha (PPU). Hal tersebut penting, agar nantinya ketika PPU (investee company) 

menerbitkan saham perdananya/IPO atau dijual ke pihak lain (divestasi), pasar 

mampu merespon dengan harga yang berlipat-lipat dan setinggi mungkin (Gao, 

2011). Ketidak-mudahan untuk memilih investee company yang layak untuk 

dibiayai, lebih-lebih lagi bagi PMV di Indonesia, mengingat belum diterapkannya 

aturan credit rating. Menurut Manurung (2012), regulasi di Indonesia tidak 

memaksakan adanya rating perusahaan, tetapi harus ada ketika melakukan 

penerbitan instrumen. 

Berdasarkan hal tersebut, manajemen PMV harus pandai dalam mengelola 

risiko pada earning asset-nya, termasuk melakukan diversifikasi investasi 

sehingga tidak hanya berkutat pada satu industri saja meskipun sedang banyak 

diminati. Hal ini untuk menghindari terjadinya kegagalan investasi/buruknya asset 

quality yang dapat berdampak pada profitability PMV, hilangnya kepercayaan 

pemegang saham/investor, dan terjadinya opportunity loss, mengingat sumber 

dana dan modal PMV tidak tak terbatas. 

Sebagai lembaga keuangan non-bank, aktivitas utama PMV adalah 

melakukan investasi/pembiayaan termasuk dalam bentuk penyertaan saham 

(equity participation) kepada PPU yang dianggap layak. Untuk itu PMV dituntut 

memiliki struktur modal yang kuat sebagai sumber pendanaan usaha. Menurut 

Khalid (2011); Kim (2005), keputusan pendanaan 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 hutang bagi perusahaan. Manurung (2012) menyatakan 

bahwa, penggunaan proporsi pendanaan dalam bentuk hutang dan modal sendiri 
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di perusahaan disebut struktur modal. Pemilihan sumber pendanaan, baik yang 

berasal dari dalam maupun luar, akan mempengaruhi nilai leverage perusahaan. 

Struktur modal dan sumber pendanaan bagi PMV sangat penting seiring 

dengan makin meningkatnya persaingan ke depan, sebagai bagian dari globalisasi 

termasuk Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan berkembangnya bisnis on-line di 

Indonesia, pada saat ini banyak PMV asing dengan dukungan modal/dana yang 

kuat masuk membiayai usaha start up/early stage. Umumnya PMV tersebut tidak 

terdaftar di OJK, berdomisili di negara lain seperti Singapura namun beroperasi 

dan menggarap pasar Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Beberapa diantaranya adalah Go-jek (Northstar Group, Sequoia Capital); 

tokopedia (Cyberagent Venture, Softbank Internet and Media, Sequoia Capital); 

Berrybenka (East Ventures, Transcosmos, Gree Ventures); Scoop (Kompas 

Gramedia, Mitsui, Gobi Partners); Qraved (500 Startups, Rebright Partners, 

Convergence Ventures); Berrykitchen (East Ventures); Bilna.com (CyberAgent 

Ventures, East Ventures, DG); Lazada, Zalora (Sequoia Capital); Traveloka (East 

Venture); dan Bukalapak (Aufan, 500 startups, IREP, Gree Ventures) (Forbes 

Indonesia 2015; wartawirausaha.com 2015; industri.kontan.co.id 2015; 

tekno.kompas.com 2015; bisniskeuangan.kompas.com 2015).  

Potensi pasar yang sangat besar di Indonesia menjadi salah satu alasan kuat 

dari investasi asing melalui PMV tersebut. Menurut data Asosiasi Penyedia Jasa 

Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2015 terdapat 88 juta orang pengguna 

internet (users) di Indonesia atau meningkat 35% dibandingkan tahun 2014. 

Sekitar 85% dari users tersebut terkoneksi ke internet melalui smartphone mereka. 

Padahal populasi pengguna internet tahun 2010 baru berjumlah 22 juta. Dari sisi 

social platform, jika pada tahun 2010 hanya tersedia Blackberry dan Facebook, 

maka di tahun 2014 selain dua media tersebut tersedia banyak pilihan lain seperti 

Twitter, Path, Line, dan Instagram. Untuk mobile platform (sistem operasi), dari 

awalnya didominasi Nokia dan Blackberry di tahun 2010, kini telah digantikan 

oleh Android dan Apple, sementara Blackberry sudah jauh berkurang dan pada 

tahun 2014 Nokia sudah tidak mampu lagi bertahan (Forbes Indonesia 2015).  

Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet, hal tersebut berdampak 

pada meningkatnya jumlah pengguna belanja secara online. Menurut Forbes 

(2015),  dari sekitar 500 ribu pengguna dengan volume transaksi USD 100 juta di 

tahun 2010 telah meningkat menjadi 16 juta pengguna dengan volume transaksi 

USD 4 miliar di tahun 2014. Peningkatan tersebut didukung oleh perubahan 

model transaksi e-commerce yang awalnya terbatas pada customer to customer 

(C2C) di tahun 2010, pada tahun 2014 telah berkembang pesat menjadi  customer 

to customer (C2C), business to business (B2B), business to customer (B2C), 

business to business to customer (B2B2C), bahkan business to employee (B2E). 

Hal lainnya berupa penyediaan layanan internet banking yaitu dari hanya 1-2 bank 

saja di tahun 2010, kini hampir seluruh bank di Indonesia telah menyediakan 

internet banking sebagai bagian dari standar layanan mereka. Hal ini 

mengakibatkan pergeseran cara pembayaran dari bank transfer menjadi internet 

banking, e-Money, dan kartu kredit.  

Kondisi tersebut di atas telah mendorong pertumbuhan bisnis yang sangat 

pesat di sektor tersebut sekaligus memicu maraknya kemunculan usaha baru (start 

up) berbasis aplikasi dan internet, e-commerce dan digital business yang terkait 

langsung dengan investasi dan pembiayaan PMV/modal ventura. Dalam hal ini, 
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PMV asing yang didukung permodalan/pendanaan yang kuat secara beramai-

ramai dengan cepat telah masuk ke Indonesia untuk mencoba mengambil peluang 

tersebut. Usaha start up potensial dan pasar UMKM di dalam negeri terancam 

diambilalih kepemilikannya oleh asing jika PMV lokal tak berdaya karena 

berbagai alasan, baik faktor penyebab di tataran (level) industri maupun 

permasalahan di level perusahaan, seperti struktur modal dan pendanaan. 

Solibakke (2013) menyatakan bahwa, struktur modal berkaitan dengan strategi 

perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha di industri yang bersangkutan. 

Interaksi antara bagaimana sebuah perusahaan dibiayai dan bagaimana hal 

tersebut dinilai oleh stakeholders di industri, menunjukkan bahwa keputusan 

struktur modal harus sejalan dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. 

Disampaikan pula bahwa, tingkat leverage dapat mempengaruhi competitiveness 

di industri, sehingga bagaimana perusahaan mengambil keputusan menyangkut 

leverage, menjadi hal yang sangat penting. 

 

 

Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

 

Sebagai lembaga keuangan yang diharapkan dapat menjadi alternatif sumber 

permodalan bagi UMKM dan start up/early stage yang merupakan bagian dari 

sektor produktif di Indonesia, perusahaan modal ventura (PMV) dituntut untuk 

memiliki struktur modal (capital structure) yang kuat. Perhatian terhadap struktur 

modal makin penting lagi mengingat PMV merupakan lembaga keuangan non-

bank dengan aktivitas utama melakukan pembiayaan/investasi kepada perusahaan 

pasangan usaha/PPU (investee company), dimana dalam melaksanakan perannya 

tersebut skema penyertaan saham (equity participation) dipandang sebagai value 

proposition dan diferensiasi bagi PMV dibandingkan lembaga keuangan lainnya, 

terutama perbankan. Pembiayaan dalam bentuk penyertaan saham tidak mungkin 

dilakukan dengan sumber dana yang berasal dari hutang jangka pendek dengan 

tenor singkat, apalagi jika pengembaliannya dilakukan dengan cara pembayaran 

angsuran pokok dan bunga/bagi hasil yang dilakukan secara bulanan, karena akan 

terjadi mismatch. 

Selain hal-hal yang menyangkut struktur keuangan di internal PMV, 

peran/fungsi PMV di Indonesia juga baru dapat berjalan dengan baik dan optimal 

apabila keberadaan PMV didukung oleh profil industri modal ventura yang sehat 

dan kondusif. Kenyataan di lapangan dan data OJK menunjukkan bahwa 

pertumbuhan modal ventura di Indonesia kurang cepat, cenderung stagnan, 

bahkan di beberapa hal mengalami penurunan. Hal ini tidak sesuai dengan potensi 

pasar yang besar, terutama jumlah UMKM/usaha early stage yang menjadi target 

market modal ventura.  

Menurut data OJK, populasi PMV di industri modal ventura Indonesia 

selama 4 tahun terakhir terus mengalami penurunan, yakni dari 89 PMV pada 

akhir tahun 2012, menjadi 73 PMV pada akhir tahun 2013, menjadi 67 PMV pada 

akhir tahun 2014, dan kemudian menjadi 58 PMV pada akhir triwulan II 2015 

(OJK 2013; OJK 2014a; OJK 2015a; OJK 2015b).  

Selain itu, walaupun dari sisi total aset IMV di Indonesia masih mengalami 

pertumbuhan walaupun sangat lambat, demikian pula pada aktiva 

produktif/earning asset, namun bila dilihat lebih dalam dari sisi portofolio 
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pembiayaan, skema penyaluran dana PMV telah mengalami perubahan pola yang 

signifikan. Komposisi earning asset khususnya porsi skema penyertaan saham 

(equity participation) terlihat terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2012, earning asset IMV terdiri dari penyertaan saham 79%, 

pembiayaan bagi hasil 10% dan obligasi konversi 11%. Tahun 2013, penyertaan 

saham turun menjadi 68%, pembiayaan bagi hasil 20% dan obligasi konversi 

12%. Tahun 2014, penyertaan saham turun drastis menjadi 19%, pembiayaan bagi 

hasil naik menjadi 70% dan obligasi konversi 11%. Adapun pada triwulan II 

2015, penyertaan saham tinggal 14.5%, pembiayaan bagi hasil mendominasi 

menjadi 73.9% dan obligasi konversi relatif tetap sebesar 11.6% (OJK 2013; OJK 

2014a; OJK 2015a; OJK 2015b). 

Penurunan jumlah institusi PMV yang cukup besar dan terus menerus, 

demikian pula penurunan porsi skema penyertaan saham (equity participation) 

yang dipandang sebagai value proposition PMV, memberikan indikasi adanya 

masalah tertentu di industri modal ventura Indonesia. Menurut Baye (2010), 

keuntungan merupakan salah satu sinyal bagi pemilik sumber daya kapan untuk 

masuk dan keluar dari industri tertentu. Perubahan tingkat keuntungan akan 

memberikan insentif (atau sebaliknya disinsentif) kepada pemilik sumber daya 

untuk mengubah alokasi penggunaan sumber daya mereka. 

Menyangkut size dan pertumbuhan industri, asset share industri modal 

ventura di Indonesia pada saat ini masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan 

industri keuangan non-bank lainnya, seperti industri perusahaan pembiayaan. 

Menurut OJK (2015c), aset perusahaan pembiayaan tumbuh 4.33 kali dalam 10 

tahun terakhir, dengan total aset pada tahun 2014 sebesar Rp 420.4 triliun. 

Adapun aset modal ventura hanya tumbuh 2.17 kali dalam 10 tahun terakhir. Total 

aset modal ventura saat ini sebesar Rp 8.99 triliun atau hanya sebesar 2.14% 

dibandingkan aset perusahaan pembiayaan. Pada saat ini juga terdapat 

kesenjangan cukup besar untuk total aset (TA) di antara masing-masing PMV 

yang terdaftar di OJK, dimana terdapat 4 PMV terbesar dengan TA di atas PMV 

lainnya. Adapun PMV lainnya masih tertinggal dengan TA masing-masing di 

bawah Rp 250 miliar. Perbandingan trend perkembangan aset (garis hitam) dan 

investasi (garis merah) PMV dan perusahaan pembiayaan di Indonesia, 

ditunjukkan pada Gambar 4 dan Gambar 5. 

 

 
Sumber: OJK (2015c) 

 

Gambar 4 Perkembangan aset dan investasi modal ventura 
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Sumber: OJK (2015c) 

 

Gambar 5 Perkembangan aset dan investasi perusahaan pembiayaan 

 

Ukuran perusahaan yang ditandai dengan total aset merupakan suatu 

indikator yang menunjukkan kekuatan keuangan perusahaan, tinggi rendahnya 

aktivitas operasi, dan dapat dikaitkan dengan besarnya kekayaan. Perusahaan yang 

besar, mapan dan stabil akan lebih mudah mendapatkan dana maupun ke pasar 

modal (Fidyati 2003; Weston dan Brigham 1990). Selain itu, beberapa penelitian 

sebelumnya, antara lain Ayed dan Zouari (2014); Adiyana dan Ardiana (2014), 

Manurung (2012); Panda (2012); Joni dan Lina (2010); Lopez-Gracia dan 

Sogorb-Mira (2008); Saidi (2004); Harris dan Raviv (1991); mengungkapkan 

adanya hubungan beberapa determinan seperti ukuran perusahaan dan parameter 

keuangan lainnya terhadap struktur modal perusahaan di beberapa industri di 

beberapa negara. Namun demikian, penelitian yang terkait dengan struktur modal 

perusahaan di industri modal ventura sejauh ini belum ditemukan. Terlebih lagi 

untuk struktur modal PMV di Indonesia. 

Selain itu, mengingat struktur modal juga berkaitan dengan strategi 

perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha di industri yang bersangkutan 

(Solibakke 2013), maka analisis yang menyangkut industri modal ventura di 

Indonesia merupakan hal yang penting untuk diketahui. Hal ini agar peran/fungsi 

PMV sebagai lembaga keuangan non-bank yang diharapkan dapat mendukung 

kemajuan start up/early stage dan UMKM di Indonesia dapat berjalan dengan 

baik dan optimal. Maraknya kemunculan usaha baru (start up) berbasis aplikasi 

dan internet, e-commerce dan digital business yang terkait langsung dengan 

investasi dan pembiayaan PMV/modal ventura telah memicu masuknya PMV 

asing yang didukung permodalan/pendanaan yang kuat ke Indonesia. Usaha start 

up potensial dan pasar UMKM di dalam negeri terancam diambilalih 

kepemilikannya oleh asing jika PMV lokal tak berdaya karena berbagai alasan, 

baik faktor penyebab di tataran (level) industri maupun permasalahan di level 

perusahaan, seperti struktur modal dan pendanaan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang struktur 

modal perusahaan modal ventura (PMV) serta analisis industri modal ventura 

(IMV) di Indonesia, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana struktur modal perusahaan modal ventura (PMV) di 

Indonesia ? 

a. Apakah terdapat keragaman struktur modal antar PMV di Indonesia ? 



12 
 

b. Apakah terdapat perbedaan struktur modal antara PMV yang 

sahamnya dimiliki secara mayoritas (> 50% kepemilikan) oleh 

pemerintah/pemerintah daerah dengan yang tidak ? 

c. Apakah terdapat hubungan antara ukuran aset perusahaan dengan 

struktur modal PMV di Indonesia ? 

d. Apakah terdapat hubungan antara profitabilitas perusahaan dengan 

struktur modal PMV di Indonesia ? 

e. Apakah terdapat hubungan antara likuiditas perusahaan dengan 

struktur modal PMV di Indonesia ? 

f. Apakah terdapat hubungan antara kualitas aset perusahaan dengan 

struktur modal PMV di Indonesia ? 

g. Apakah terdapat hubungan antara struktur aset produktif perusahaan 

dengan struktur modal PMV di Indonesia ? 

2. Bagaimana pengaruh simultan beberapa parameter keuangan perusahaan 

(ukuran aset, profitabilitas, likuiditas, kualitas aset, dan struktur aset 

produktif) terhadap struktur modal PMV di Indonesia ? 

3. Bagaimana profil industri modal ventura (IMV) di Indonesia dan apa key 

issues yang perlu menjadi perhatian ? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis struktur modal perusahaan modal ventura (PMV) di 

Indonesia, yakni untuk mengetahui keragaman struktur modal PMV; 

perbedaan struktur modal antara PMV yang sahamnya dimiliki secara 

mayoritas oleh pemerintah/pemerintah daerah dan yang tidak; dan 

hubungan antara parameter keuangan tertentu dengan struktur modal 

PMV. 

2. Melakukan analisis pengaruh simultan beberapa parameter keuangan 

perusahaan terhadap struktur modal PMV. 

3. Melakukan analisis industri modal ventura (IMV) di Indonesia, yakni 

untuk mengetahui profil dan key issues yang perlu menjadi perhatian. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, 

antara lain: 

1. Masyarakat Umum: hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi mengenai berbagai aspek tentang modal ventura, terutama 

aspek keuangan dan struktur modal perusahaan modal ventura (PMV) 

maupun profil industri modal ventura (IMV) di Indonesia.  

2. Dunia Usaha, UMKM/Start up, dan Investor: melalui penelitian ini 

banyak pihak terkait modal ventura dapat lebih mengenal/mengetahui 

perkembangan modal ventura di Indonesia, sehingga dapat mengisi 

peluang yang ada untuk bekerjasama/bersinergi, antara lain dalam 
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pembiayaan usaha-usaha produktif maupun penyediaan permodalan/ 

pendanaan untuk aktivitas PMV/IMV itu sendiri. 

3. Industri/Asosiasi/Pelaku Modal Ventura: sebagai bahan untuk 

perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, dan evaluasi/ 

pengendalian untuk perbaikan/peningkatan kinerja PMV serta untuk 

mendorong pertumbuhan IMV. 

4. Pemerintah/Lembaga Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): 

menjadi bahan untuk penentuan kebijakan, penyusunan/penyesuaian 

regulasi, serta pengambilan keputusan lebih lanjut terkait modal ventura 

di Indonesia. 

5. Dunia Akademis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih ilmiah, menambah khasanah keilmuan, serta menjadi bahan 

inspirasi untuk studi lebih lanjut di bidang manajemen dan bisnis, 

khususnya manajemen keuangan dan manajemen stratejik. 

 

 

Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

 

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan modal ventura (PMV) di 

Indonesia yang pada saat penelitian dilakukan memiliki ijin usaha yang masih 

berlaku dan terdaftar secara resmi di OJK (per posisi akhir triwulan II 2015 

berjumlah 58 PMV). PMV yang secara faktual beroperasi di Indonesia namun 

tidak terdaftar di OJK tidak dimasukkan sebagai populasi ataupun sampel 

penelitian. Selain itu, mengingat terdapat kesenjangan dari sisi size, dimana 

terdapat 4 PMV dengan nilai aset terbesar dibandingkan PMV lainnya (54 PMV) 

yang memiliki aset di bawah Rp 250 miliar, maka dengan pertimbangan 

ekualitas/komparabilitas, pengambilan sampel untuk penelitian struktur modal 

dilakukan hanya dari 54 PMV dengan tidak mengikutsertakan 4 PMV terbesar. 

Untuk penelitian struktur modal PMV, data yang dipergunakan adalah data 

sekunder berupa unaudited monthly financial statements dari 27 PMV yang 

dipilih sebagai sampel (purposive) yang items data keuangannya tersedia secara 

lengkap untuk kebutuhan penelitian selama periode 6 tahun atau selama 72 (tujuh 

puluh dua) bulan berturut-turut (Januari 2009 sampai dengan Desember 2014). 

Untuk penelitian industri modal ventura (IMV) di Indonesia, dilakukan 

pengambilan data primer melalui pelaksanaan diskusi kelompok terarah atau focus 

group discussion (FGD) dengan menggunakan pendekatan Porter’s Five Forces 

Model (PFFM). Selanjutnya analisis dilakukan dengan menggabungkan hasil 

FGD tersebut dengan data sekunder dari berbagai sumber lain serta hasil 

penelitian struktur modal PMV. Sebagaimana alat analisis lainnya, pendekatan 

PFFM yang digunakan dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, 

seperti: (a) PFFM mengasumsikan batas-batas arena persaingan/industri 

terdefinisi dengan jelas (padahal perubahan teknologi dan fungsionalitas saat ini 

telah menyebabkan batas-batas menjadi kabur); (b) PFFM memiliki asumsi 

implisit bahwa setiap pemain dalam arena/industri memiliki peran tunggal, tetap, 

dan terdefinisi dengan baik; (c) PFFM mengasumsikan peran pelanggan dan 

pemasok sebagai zero-sum game (keuntungan yang didapat satu fihak merupakan 

kerugian pihak lain); (d) PFFM hanya berfokus pada perbedaan profitabilitas 

dalam sebuah industri (bukan perbedaan profitabilitas antar/beberapa industri) 
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(Day 1997). Selain keterbatasan di atas, sebagai alat analisis PFFM bersifat statis, 

yakni hanya menganalisis industri modal ventura pada saat penelitian dilakukan. 

PFFM tidak bisa digunakan menangkap dinamika dan perubahan yang pernah 

atau akan terjadi. 

 

 

Kebaruan (Novelty) 

 

Secara umum, penelitian mengenai modal ventura terutama di negara 

berkembang seperti Indonesia masih sangat terbatas. Literatur, baik berupa jurnal 

hasil penelitian, disertasi/thesis, buku teks (textbook), maupun bahan lainnya 

tentang modal ventura yang berhasil ditemukan umumnya berasal dari hasil riset/ 

penelitian dan praktek modal ventura di negara lain, terutama negara maju. Selain 

lingkungan usaha dan regulasi yang berbeda, secara praktek modal ventura di 

Indonesia juga memiliki karakteristik berbeda, baik dari sisi skema bisnis, produk, 

skala usaha, sumber dana, maupun obyek pembiayaan/usaha yang dibiayai.  

Sejak awal kehadirannya, PMV di Indonesia cenderung diarahkan untuk 

membiayai sektor riil UMKM daripada usaha start up berbasis teknologi 

informasi seperti pada umumnya dilakukan di negara lain. Demikian pula dalam 

hal sumber dana yang cenderung dari on-balance sheet PMV daripada dana off-

balance sheet sebagaimana dipraktekkan di negara lain. Selain itu, beberapa 

fenomena yang terjadi selama beberapa tahun terakhir di IMV Indonesia seperti 

lambatnya pertumbuhan aset, penurunan jumlah populasi PMV yang terdaftar di 

OJK, serta perubahan komposisi portofolio PMV/IMV juga merupakan hal yang 

penting untuk diteliti. Namun demikian, penelitian untuk mengungkap hal-hal 

tersebut sejauh ini belum dilakukan. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan 

dimana modal ventura Indonesia belum banyak dijadikan obyek penelitian, 

sehingga profil Perusahaan Modal Ventura (PMV) maupun profil Industri Modal 

Ventura (IMV) di Indonesia, tidak banyak diketahui. 

Disamping itu, pasar dan konsumen yang sangat besar di Indonesia serta 

perkembangan teknologi digital pada saat ini telah memicu maraknya kemunculan 

usaha baru (start up) berbasis aplikasi dan internet, e-commerce, digital business, 

dan financial technology (fintech). Hal-hal tersebut terkait langsung dengan 

investasi dan pembiayaan modal ventura, yang ditandai dengan masuknya PMV 

asing untuk mengambil peluang yang ada. Besarnya peluang baru tersebut serta 

tingginya harapan agar PMV tetap dapat berperan sebagai alternatif utama sumber 

pendanaan UMKM menyebabkan pentingnya penelitian menyangkut kinerja 

keuangan dan struktur modal PMV yang kemudian dikaitkan dengan profil IMV 

di Indonesia. Hal-hal tersebut belum pernah diteliti. 

Di Indonesia, penelitian tentang struktur modal di beberapa sektor berbeda 

telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, antara lain pada perusahaan listed 

di bursa efek, perusahaan perkebunan, perusahaan operator telekomunikasi, dan 

pada bank BUMN. Hardiyanto et al. (2013) melakukan penelitian tentang 

kepemilikan dan faktor-faktor penentu struktur modal perusahaan yang telah listed 

di bursa efek dengan menggunakan analisis data panel. Peneliti yang sama juga 

mempublikasikan paper tentang perbedaan struktur modal antara sektor industri di 

bursa Indonesia (Hardiyanto et al. 2014a). Sebelumnya, Munawar (2010) 

mengeksplorasi struktur modal pada perusahaan perkebunan di Indonesia, 
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khususnya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Analisis struktur modal di 

perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia diteliti oleh Sitorus et al. 

(2014c), sedangkan faktor-faktor penentu rasio modal pada bank-bank BUMN di 

Indonesia diteliti oleh Raharjo et al. (2014). Selain itu, pengujian trade-off theory 

struktur modal perusahaan listed di bursa efek Indonesia diselidiki oleh 

Hardiyanto et al. (2014b), sedangkan pengujian pecking order theory dan analisis 

karakteristik efek perusahaan terhadap struktur modal emiten telah dilakukan oleh 

Noor et al. (2015). Namun demikian, penelitian mengenai struktur modal pada 

Perusahaan Modal Ventura (PMV), belum pernah dilakukan. 

Demikian pula, analisis industri menggunakan Porter’s Five Forces Model 

(PFFM) telah dilakukan di beberapa industri, seperti di industri plastik, industri 

telekomunikasi, industri otomotif, industri perbankan, industri asuransi, dan 

industri penerbangan. Penggunaan PFFM untuk analisis Industri Modal Ventura 

(IMV), khususnya di Indonesia, sejauh ini belum ditemukan. Oleh karena itu, 

penelitian ini diharapkan dapat mengisi “kekosongan pengetahuan” dan 

kesenjangan yang ada. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian/disertasi ini memiliki beberapa 

kebaruan, sebagai berikut: 

1. Berbagai aspek yang menyangkut modal ventura di Indonesia belum 

banyak dijadikan obyek penelitian sehingga literatur ilmiah dengan topik 

modal ventura di Indonesia masih sangat terbatas/langka. 

2. Penelitian tentang kinerja keuangan dan struktur modal untuk Perusahaan 

Modal Ventura (PMV) yang kemudian dikaitkan dengan analisis Industri 

Modal Ventura (IMV) di Indonesia belum pernah dilakukan. 

3. Penelitian ini relevan dan diperlukan untuk mengetahui/membahas 

beberapa fenomena mutakhir yang terjadi di Industri Modal Ventura 

(IMV) Indonesia, seperti lambatnya pertumbuhan aset, penurunan jumlah 

populasi PMV yang terdaftar di OJK, perubahan komposisi portofolio 

PMV/IMV (menurunnya porsi skema equity participation), serta 

maraknya start up, e-commerce, dan digital business yang memicu 

masuknya PMV asing ke Indonesia. Sejauh ini fenomena/permasalahan 

tersebut belum ada yang meneliti. 

4. Penggunaan Earning Asset Ratio (EAR) atau Investment and Financing 

to Asset Ratio (IFAR) sebagai salah satu variabel independen dalam 

regresi data panel pada penelitian struktur modal PMV merupakan ciri 

khas dari penelitian ini dan belum pernah dipergunakan pada penelitian 

lain sebelumnya. 

5. Penggunaan Porter’s Five Forces Model (PFFM) untuk analisis Industri 

Modal Ventura (IMV), khususnya di Indonesia, sejauh ini belum 

ditemukan. 

Dengan demikian, hal-hal di atas merupakan kebaruan (novelty) dari 

penelitian/disertasi mengenai struktur modal (capital structure) Perusahaan Modal 

Ventura (PMV) dan analisis Industri Modal Ventura (IMV) di Indonesia ini, 

sehingga diharapkan dapat mengisi kesenjangan penelitian ataupun kekosongan 

pengetahuan yang ada. 

 

 




