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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan produk properti dewasa ini terlihat lebih positif. Hal ini 

dapat dilihat dari pasokan produk properti semakin meningkat tiap tahunnya 

baik itu perkantoran, apartemen maupun produk hunian. Berdasarkan data 

statistik tahun 2010 dari Badan Pusat Statistik kebutuhan rumah di Indonesia 

masih mengalami backlog (angka kekurangan kebutuhan) sekitar 13 juta unit 

rumah baru (http://property.kompas.com.2011/06). 

Kondisi tersebut menjadi peluang bagi perusahaan properti untuk bisa 

menyediakan pasokan produk properti. Salah satu tantangan yang akan 

dihadapi seiring dengan meningkatnya kebutuhan produk properti adalah 

masalah pendanaan. Perbedaan dalam sumber pendanaan sangat berpengaruh 

pada kelangsungan hidup perusahaan. 

Di tahun 2008 penyerapan pasar properti mengalami penurunan akibat 

imbas dari krisis global, namun di tahun 2009  mulai menunjukkan 

perkembangan yang positif, hal ini didukung dengan menurunnya BI rate 

pada tingkat 6,5% yang berakibat pada penurunan suku bunga nasional 

(Grahandaka, 2011). Kegiatan ini dapat mendorong kredit untuk sektor 

properti. 

Terkait isu kenaikan harga bahan bakar minyak pada awal tahun 2012  

tidak berdampak secara langsung terhadap sektor properti secara keseluruhan 

(http:// bisnis.vivanews.com.2012/04). Menurut Langsalle (2012) seorang 
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konsultan properti internasional bahwa penyesuaian kenaikan harga properti 

akan terjadi enam-duabelas bulan setelah naiknya harga bahan bakar minyak, 

dimana pada saat itu masyarakat sudah melakukan penyesuaian daya beli. Hal 

ini mengindikasikan bahwa pasar properti di Indonesia sampai saat ini cukup 

stabil. 

Kondisi ini juga didukung oleh jumlah perusahaan properti yang 

mampu bertahan listing di Bursa Efek Indonesia. Adapun perusahaan properti 

yang mampu bertahan listing selama lima tahun (2006-2010) sebanyak 21 

perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa 21 perusahaan tersebut memiliki 

struktur modal yang kuat. Keputusan dalam menentukan struktur modal 

sangat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan.  

Berdasarkan ICMD tahun 2011 menunjukkan fenomena struktur modal 

21 perusahaan properti yang bertahan listing terjadi perubahan pada tingkat 

Debt to equity Ratio (DER) tertentu. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 

1.1 berikut : 

Tabel 1.1 
Nilai Debt to Equity Ratio 

 

DER 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

DER < 1 10 11 12 13 10 

DER >  1 11 10 9 8 11 

Total Perusahaan 21 21 21 21 21 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan data tersebut menggambarkan kondisi struktur modal 

perusahaan properti yang memiliki utang lebih tinggi dibanding modal sendiri 
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mengalami penurunan di tahun 2007 sampai dengan 2009, sehingga 

perubahan nilai DER tersebut dapat dijadikan data dalam penelitian ini. 

Seorang manajer keuangan harus mampu mengambil keputusan 

keuangan yang tepat. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang dapat 

membantu mencapai tujuan perusahaan. Tujuan keputusan keuangan adalah 

memaksimumkan nilai perusahaan dengan harapan tercapai kemakmuran 

(wealth) bagi pemilik perusahaan. Salah satu keputusan keuangan adalah 

berkaitan dengan aktifitas pencarian dana (financing decision).  

Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dapat dipenuhi dari sumber 

internal maupun eksternal. Sumber dana internal adalah sumber dana yang 

dibentuk dan dihasilkan dari dalam perusahaan itu sendiri yang berupa laba 

yang tidak dibagikan atau laba ditahan (retained earning). Laba ditahan 

merupakan laba bersih setelah dikurangi pajak yang tidak dibagikan kepada 

pemilik atau ditanamkan kembali ke dalam perusahaan.  

Sumber dana eksternal adalah sumber dana yang diperoleh dari luar 

perusahaan dalam bentuk (1) utang dan (2) modal dari pemilik perusahaan. 

Sumber dana eksternal dapat diperoleh melalui pasar modal sebagai lembaga 

yang berperanan penting di dalam mengatasi kebutuhan dana. Pasar modal 

memungkinkan perusahaan yang membutuhkan dana untuk menerbitkan 

sekuritas dalam bentuk obligasi dan saham. 

Sumber dana yang digunakan perusahaan pada hakikatnya merupakan 

komposisi dana atau struktur modal perusahaan. Groth dan Anderson (1997)  

menyatakan bahwa komposisi yang efisien dapat mengurangi biaya modal, 
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dengan menurunnya biaya modal dapat meningkatkan return bersih dan nilai 

perusahaan. Karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan 

utama perusahaan.  

Struktur modal merupakan kombinasi utang dan ekuitas dalam struktur 

keuangan jangka panjang perusahaan (Bernstein & Wild, 1998 dalam 

Sugiharto, 2009:2). Struktur modal yang optimal pada perusahaan properti 

merupakan konskuensi tercapainya keseimbangan antara pengembalian dan 

risiko keuangan yang harus ditanggung perusahaan.  

Struktur modal dapat diukur dari Rasio perbandingan antara total utang 

terhadap Ekuitas yang diukur dengan menggunakan DER (Debt to Equity 

Ratio) (Sheikh dan Zongjun, 2011). DER dapat menunjukkan tingkat risiko 

suatu perusahaan, semakin tinggi ratio DER maka semakin tinggi risiko 

perusahaan  karena pendanaan dari unsur utang lebih tinggi dibanding modal 

sendiri (equity), artinya jika utang perusahaan lebih tinggi dari modal sendiri  

berarti rasio DER bernilai diatas  satu. Dengan kata lain, penggunaan dana 

untuk operasional perusahaan lebih banyak menggunakan unsur utang. 

Berdasarkan kondisi tersebut maka perusahaan harus siap menanggung biaya 

modal yang besar serta risiko yang semakin meningkat jika investasi yang 

dilakukan perusahaan tidak menghasilkan pengembalian yang optimal. 

Kebijakan dalam menentukan struktur modal memiliki implikasi yang 

luas. Penetapan struktur modal perusahaan harus didasarkan pada aspek 

keberanian perusahaan dalam menangung risiko, pajak, rencana strategis 
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pemilik dan analisis biaya dan manfaat dari penggunaan sumber dana dan 

beberapa hal lain yang terkait dengan perusahaan. Brigham dan Houston 

(2001) dalam Prabansari dan Kusuma (2005) mengatakan bahwa keputusan 

struktur modal  secara langsung juga berpengaruh terhadap besarnya risiko 

keuangan yang  ditanggung pemegang saham dan besarnya tingkat 

pengembalian atau keuntungan yang diharapkan. Risiko keuangan tersebut 

meliputi kemungkinan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya dan kemungkinan tidak tercapainya laba yang ditargetkan.  

Teori struktur modal modern pertama kali dikenalkan oleh Modligiani 

dan Miller  (1958), pada penelitiannya menyusun proposisi yang dikenal 

sebagai proposisi I dan II. Kedua proposisi intinya menegaskan bahwa 

bagaimanapun struktur modal perusahaan tidak berpengaruh pada nilai 

perusahaan. Modligiani dan Miller kemudian mengrmbangkan penelitian 

tahun 1963 menunjukkan dampak pada struktur modal perusahaan. Dalam 

penelitiannya Modligiani dan Miller membuktikan pembayaran bunga utang 

dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan sehingga mendorong 

perusahaan dalam melakukan pendanaan menggunakan utang, pengurangan 

pajak yang didapat atas penggunaan utang disebut tax shield. 

Akan tetapi teori Modligiani dan Miller (1963) tidak 

mempertimbangkan faktor biaya kebangkrutan (financial distress) dan 

masalah agensi, sementara biaya kebangkrutan dapat mempengaruhi 

operasional perusahaan. Perusahaan yang bangkrut akan memiliki beban 

akuntansi dan hukum yang sangat tinggi serta kesulitan untuk 
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mempertahankan konsumen, pemasok dan karyawannya. Sama halnya 

dengan masalah agensi, dimana masalah agensi dapat menimbulkan biaya 

agensi yaitu biaya yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara 

investor dan manajemen perusahaan yang mempengaruhi struktur modal. 

Biaya kebangkrutan (bankcruptcy and financial distress cost) dan biaya 

agensi (Agency cost) merupakan dasar teori trade-off. Teori ini menjelaskan 

bahwa secara teoritik leverage  akan meningkat sejalan dengan pemanfaatan 

utang dan akan menurun sejalan dengan bertambahnya biaya utang (Paramu, 

2006). 

Trade-off theory  muncul karena penggabungan teori Modligiani-Miller 

yang memasukkan biaya kebangkrutan dan biaya agensi. Hal ini 

mengindikasikan adanya keseimbangan antara penghematan pajak (tax 

shield) dari utang dan biaya kebangkrutan (Hanafi, 2004:311). Semakin besar 

proporsi utang maka semakin besar perlindungan pajak yang diperoleh. 

Sementara di sisi lain semakin besar proporsi utang maka semakin besar 

biaya kebangkrutan yang mungkin timbul. Dengan demikian struktur modal 

optimal dapat dicapai dengan menyeimbangkan keuntungan perlindungan 

pajak dengan beban sebagai akibat penggunaan utang yang semakin besar 

(Sartono, 2001:247). 

Lain halnya dengan teori pecking-order, dalam teori pecking-order 

perusahaan menentukan struktur modal berdasarkan hierarkis preferensi 

tertentu. Hierarkis preferensi yang berkaitan dengan sumber pendanaan yang 

dipilih perusahaan meliputi : (1)  perusahaan memilih pendanaan internal, (2) 
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jika pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan menerbitkan utang, 

sekuritas hybrid yaitu convertible bond, dan yang terakhir adalah ekuitas atau 

saham. 

Pengujian hipotesis pecking order  telah dilakukan oleh Djakman dan 

Holomoan (2001) dengan menggunakan variabel defisit pendanaan internal. 

Hasil penelitian tersebut menyatakan defisit pendanaan internal berpengaruh 

positif terhadap struktur modal. Dalam riset lain, biasanya pengujian terhadap 

kedua hipotesis ini dilakukan secara bersamaan dengan hipotesis trade off 

sekaligus untuk mencari faktor-faktor yang menjadi determinan utama dalam 

struktur modal (Ooi, J., 1999; Wibowo, A. J, dan Erkaningrum, 2002; Tin, S., 

2003; Saidi, 2004; Nassrudin, 2004; Paramu, 2006; Ardianto dan Wibowo, A. 

J., 2007). 

Determinan struktur modal merupakan faktor-faktor yang menentukan  

tinggi atau rendahnya DER sebuah perusahaan. Sheikh dan Zongjun (2011) 

dalam penelitiannya  An Empirical study of firm in manufacturing industry of 

Pakistan mendapati faktor-faktor penentu struktur modal meliputi : (1) 

Profitability, (2) Size, (3) Non-Debt tax shield, (4) Asset structure, (5) Growth 

opportunities, (6) Earning Volatility, (7) liquidity.  Banyaknya faktor yang 

menentukan struktur modal menjadikan perusahaan properti harus 

mempertimbangkan besarnya risiko, dan biaya yang harus dikeluarkan dalam 

memilih keputusan pendanaan yang tepat. 

Profitabilitas perusahaan properti tentunya berpengaruh terhadap 

keputusan pendanaan (financing decision). Seperti dalam teori Trade-off  dan 
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Pecking Order  yang mempostulatkan adanya hubungan antara profitabilitas 

dengan leverage. Morri dan Cristanziani (2009) mendapati hubungan negatif 

antara profitabilitas dengan DER, sementara Ozkan (2001) mendapati 

hubungan positif antara profitabilitas dengan DER. Hasil penelitian di 

Indonesia oleh Nogroho (2006) dan Lestari (2011) mengemukakan bahwa 

profitability memiliki hubungan negatif signifikan terhadap DER. 

Ukuran perusahaan atau (firm size) diukur dengan log dari total aset 

Yartey (2011). Semakin besar ukuran perusahaan properti menunjukkan 

adanya peluang untuk menggunakan utang lebih banyak karena perusahaan 

besar memiliki gagal bayar atau risiko default yang kecil. Akan tetapi 

Sayilgan, Karabacak, dan Kucukkocaoglu (2006), Michael, Sumner, dan 

Packer (2006)  mendapatkan bukti adanya hubungan positif antara ukuran 

perusahaan dengan DER. Sementara di Indonesia oleh Seftiani dan 

Handayani (2011)  mendapatkan hubungan positif antara ukuran perusahaan 

dengan DER tetapi tidak signifikan. 

 Keuntungan penghematan pajak dengan menggunakan pendanaan dari 

utang dapat dikurangi ketika perusahaan melaporkan pendapatannya secara 

konsisten negatif. Penghematan pajak bukan dari utang (Non-debt tax shield) 

dapat mensubstitusikan penghematan pajak (tax shield). Beberapa studi 

empiris yang mendapati hubungan negatif antara leverage dengan non-debt 

tax shield (Viviani, 2008; Bauer, 2004; Sayilgan et.al, 2004).  

Tangibility (struktur asset) dalam penelitian yang dilakukan Myers dan 

Majulf (1984) menemukan bahwa adanya hubungan positif antara struktur 
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aset dan leverage karena aset perusahaan dapat dijadikan sebagai agunan 

untuk memperoleh utang, sehingga kreditor memiliki tingkat keamanan 

apabila perusahaan mengalami gagal bayar. Morri (2009), dalam temuannya 

mendapati hubungan positif antara struktur aset dengan DER. Penelitian di 

Indonesia oleh Nogroho (2006) juga mendapati hubungan positif antara 

leverage dengan struktur aset. Sementara Yartey (2011) mendapati hubungan 

negatif antara struktur aset dengan DER. 

Peluang pertumbuhan perusahaan bisa dicapai dari intangible asset 

(aset tidak berwujud). Di mana aset tersebut tidak dapat dijadikan sebagai 

collateral utang. Dalam Agency theory juga menyatakan adanya hubungan 

negatif antara pertumbuhan perusahaan dengan leverage. Beberapa temuan 

dalam penelitian yang menyatakan hubungan negatif antara leverage dengan 

pertumbuhan perusahaan (Deesomsak et. al, 2004; Zou Xiao, 2006; Eriotis, 

2007). 

Earning volatility yang tinggi mengindikasikan kemungkinan besar 

perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. 

Utang perusahaan dapat menurun seiring dengan pergerakan volatilitas laba 

yang meningkat. Kondisi tersebut menggambarkan adanya hubungan negatif 

antara leverage dengan earning voaltility. Beberapa studi empiris yang 

mendapati hubungan negatif antara earning volatility dengan leverage (Fama 

dan French, 2002; Booth, et.al., Jong, et.al.). 

Sesuai dengan teori Trade-off  menyarankan bahwa apabila ratio 

likuiditas perusahaan tinggi maka perusahaan mampu memperoleh utang 
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lebih banyak. Sehingga teori ini memprediksikan adanya hubungan positif 

antara likuiditas dan leverage. Tetapi dalam teori Pecking-order 

memprediksikan hubungan negatif antara leverage dan likuiditas karena 

perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi lebih menyukai 

sumber pendanaan internal. Beberapa studi empiris yang konsisten dengan 

teori pecking-order (Deesomsak et.al, 2004; Mazur, 2007; Viviani, 2008). 

Beberapa hasil penelitian tentang determinan struktur modal 

memberikan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang bervariasi dapat 

disebabkan oleh metode penelitian, obyek penelitian dan indikator variabel 

serta kondisi ekonomi dan politik yang berbeda. Hal tersebut yang diangkat 

menjadi research gap dalam penelitian ini dengan variabel : profitabilitas, 

ukuran perusahaan, struktur aset, likuiditas, peluang pertumbuhan, risiko 

bisnis, dan biaya modal.  

Penelitian determinan struktur modal pada perusahaan properti di Bursa 

Efek Indonesia mereplikasi penelitian Sheikh dan Zongjun (2011), dengan 

beberapa perbedaan yaitu dalam penelitian ini menambahkan variabel risiko 

bisnis dan biaya modal sedangkan obyek penelitian, tempat, dan tahun 

penelitian  berbeda. Selain itu dalam penelitian ini juga akan dilakukan uji 

pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan 

merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang 

sering dikaitkan dengan harga saham, karena harga saham yang tinggi 

mencerminkan nilai perusahaan juga tinggi sehingga membuat investor 

percaya tidak hanya pada keberhasilan perusahaan saat ini tetapi juga pada 
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prospek perusahaan di masa akan datang. Berdasarkan alasan tersebut peneliti 

ingin meneliti pengaruh determinan struktur modal terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan properti di Bursa Efek Indonesia. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, dapat 

dirumuskan masalah penelitian ini yakni : 

1. Apakah  determinan struktur modal yang meliputi : profitabilitas, ukuran 

perusahaan, struktur aset, peluang pertumbuhan, likuiditas, risiko bisnis, 

dan biaya modal berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal 

pada perusahaan properti di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah determinan struktur modal yang meliputi : profitabilitas, ukuran 

perusahaan, struktur aset, peluang pertumbuhan, likuiditas, risiko bisnis, 

dan biaya modal berpengaruh secara parsial terhadap struktur modal pada 

perusahaan properti di Bursa Efek Indonesia?  

3. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Menguji pengaruh determinan struktur modal yang meliputi : 

profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur aset, peluang pertumbuhan, 

likuiditas, risiko bisnis, dan biaya modal secara simultan terhadap struktur 

modal perusahaan properti di Bursa Efek Indonesia. 
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2. Menguji pengaruh  determinan struktur modal yang meliputi : 

profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur aset, peluang pertumbuhan, 

likuiditas, risiko bisnis, dan biaya modal secara parsial terhadap struktur 

modal perusahaan properti di Bursa Efek Indonesia. 

3. Menguji pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini mampu menjelaskan faktor-faktor penentu struktur 

modal dan sebagai bahan masukan untuk penelitian determinasi struktur 

modal di Indonesia serta untuk pengembangan bidang ilmu manajemen 

keuangan khususnya di dalam menentukan keputusan pendanaan yang 

dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui penggunaan utang yang 

optimal.  

2. Kegunaan Praktis 

Sebagai salah satu alat untuk menentukan kebijakan struktur modal dan 

keputusan pendanaan bagi perusahaan properti dan sebagai bahan masukan 

untuk menentukan keputusan pendanaan di masa yang akan datang 

sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan mengoptimalkan utang 

karena perusahaan properti memiliki karakteristik khusus yaitu dalam 

mendanai aktivitas operasionalnya banyak mengunakan sumber dana dari 

utang. 

 
 


