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ABSTRAK 

 

Struktur modal adalah pembelanjaan permanen perusahaan yang mencerminkan 

perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal 

digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana proses pendanaan perusahaan 

antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri.Struktur modal yang optimal 

merupakan struktur yang akan memaksimalkan harga saham perusahaan, dan 

struktur ini pada umumnya meminta rasio utang yang lebih rendah dari pada rasio 

yang memaksimalkan EPS yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan dan menentukan tingkat optimalisasi struktur modal pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013 – 2017. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa kebijakan manajemen dalam menetapkan struktur modal 

lebih banyak menggunakan modal sendiri dari pada hutang jangka panjang dan 

meskipun hutang jangka panjang terus meningkat.  Dengan standar optimalisasi 

yaitu jika pengelolaan perusahaan dengan modal sendiri 60% & hutang 40%. 

Struktur modal optimal perusahaan LSIP terjadi pada tahun 2015. Perusahaan 

INDF dan MLBI tidak terdapat struktur modal optimal. Sedangkan, perusahaan 

ICBP terjadi pada tahun 2013. 

 

Kata Kunci : Struktur Modal Optimal, Hutang jangka panjang, Modal  Sendiri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Modal merupakan penyediaan dana untuk pembiayaan proyek, pengadaan 

aktiva, operasional dan setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya 

pasti bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik (shareholder) 

melalui keputusan atau kebijakan investasi, keputusan pendanaan, dan 

keputusan deviden yang tercermin dalam harga saham di pasar modal. 

Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya memerlukan dana yang cukup 

agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Perusahaan 

yang kekurangan dana akan mencari dana untuk menutupi kekurangannya 

akan dana tersebut. Dana tersebut dapat diperoleh dengan cara 

memasukkan modal baru dari pemilik perusahaan atau dengan cara 

melakukan pinjaman ke pihak di luar perusahaan. Hal tersebut dapat 

tercapai apabila perusahaan mempunyai nilai yang tinggi, yang berarti 

mengoptimalkan harga saham perusahaan, yaitu dengan memilih struktur 

modal yang paling tepat dengan menyeimbangkan antara penggunaan 

hutang dan modal sendiri. Untuk itu perlu diketahui seberapa besar biaya 

yang harus dikorbankan untuk memperoleh modal yang dibutuhkan guna 

keperluan investasi”. Dalam hal ini maka pendanaan investasi jangka 

panjang yang membutuhkan dana besar, umumnya perusahaan cenderung 

melibatkan modal sendiri dan modal pinjaman yang lazim disebut sebagai 

struktur modal (capital structures). Alternatif lain untuk pendanaan 

perusahaan tersebut yaitu dengan pinjaman atau hutang pendanaan 

perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. 

 

Menurut Riyanto (2011) dalam Darmawan (2014), struktur keuangan 

merupakan cerminan dari pembelanjaan aktiva perusahaan dan terdapat 

pada keseluruhan pasiva dalam neraca keuangan. Struktur keuangan juga 

mencerminkan proporsi komposisi antara modal asing (jangka panjang dan 
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jangka pendek) dan modal sendiri. Berbeda dengan struktur modal yang 

merupakan bagian dari struktur keuangan, struktur modal hanya berisi 

tentang perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri 

(Harjito dan Martono, 2012) dalam jurnal Darmawan (2014). Berdasarkan 

pendapat tersebut, maka struktur keuangan dapat diartikan dengan susunan 

yang terdapat pada sisi pasiva dalam neraca keuangan yang terdiri dari 

hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, dan modal sendiri baik 

yang digunakan untuk pembelanjaan jangka panjang maupun jangka 

pendek. Modal sendiri terdiri dari laba yang ditahan dan modal yang 

berasal dari pemilik. 

 

Struktur modal adalah pembelanjaan permanen perusahaan yang 

mencerminkan perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal 

sendiri, Riyanto (2013) dalam Wangsawinangun, (2014). Struktur modal 

digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana proses pendanaan 

perusahaan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. 

Pemenuhan sumber dana jangka panjang erat kaitanya dengan struktur 

modal, Perusahaan yang menggunakan pendanaan jangka panjang, 

mengakibatkan hutang yang diperoleh perusahaan harus dapat 

memberikan cash flow yang mencukupi untuk membayar bunga hutang 

dan pokok pinjaman. Pendanaan yang efisien dapat terjadi ketika 

perusahaaan memiliki struktur modal yang optimal  

 

Struktur modal yang optimal yaitu struktur modal yang mengoptimalkan 

keseimbangan antara resiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan 

nilai saham perusahaan. Penentuan struktur modal yang optimal ditujukan 

untuk meningkatkan pendapatan pemilik perusahaan melalui peningkatan 

nilai dan keuntungan perusahaan. Struktur modal yang optimal juga 

ditentukan oleh beberapa indikator salah satu indikatornya adalah biaya 

modal, apabila perusahaan mengeluarkan biaya modal yang tinggi maka 

mengindikasikan struktur modal yang kurang baik. Biaya modal 
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mempunyai arti penting bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan 

atas struktur modal. Perusahaan yang menggunakan beberapa sumber dana 

maka biaya modal dapat dilakukan dengan perhitungan biaya modal rata-

rata tertimbang WACC (Weighted Average Cost of Capital) dari semua 

modal yang digunakan. Besar kecilnya biaya modal rata-rata tertimbang 

akan mempengaruhi nilai perusahaan. Pencapaian tujuan tersebut perlu 

adanya keputusan keuangan yang penting, yaitu mengenai penentuan 

struktur modal bagi perusahaan. Perusahaan perlu memperhatikan 

penentuan stuktur modal terutama komposisi sumber pembelanjaan jangka 

panjang.  

 

Menurut Brigham dan Houston (2011:171) dalam Aminah, dkk (2013), 

“Struktur modal yang optimal merupakan struktur yang akan 

memaksimalkan harga saham perusahaan, dan struktur ini pada umumnya 

meminta rasio utang yang lebih rendah daripada rasio yang 

memaksimalkan EPS yang diharapkan”. Menurut Martono dan Harjito 

(2003:240) dalam  Aminah, dkk (2013), “Struktur modal yang optimal 

dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya 

modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata, sehingga akan 

memaksimalkan nilai perusahaan”. Suatu perusahaan dalam pemenuhan 

kebutuhan dananya mengutamakan pemenuhan dengan sumber dari dalam 

perusahaan akan sangat mengurangi ketergantungannya kepada pihak luar, 

apabila kebutuhan dana sudah meningkat karena pertumbuhan perusahaan, 

dan dana dari sumber intern sudah digunakan semua, maka tidak ada 

pilihan selain menggunakan dana dari luar perusahaan, baik dari utang 

maupun dengan mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhan 

akan dananya.  
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Dalam pemenuhan kebutuhan dana dari sumber ekxtern tersebut lebih 

mengutamakan pada utang saja maka ketergantungan pada pihak luar akan 

semakin besar. Sebaliknya kalau hanya mendasarkan pada saham saja, 

biasanya akan sangat mahal. Biaya penggunaan dana yang berasal dari 

saham baru adalah yang paling mahal dibandingkan dengan sumber dana 

lainnya. Oleh karena itu perlu diusahakan adanya keseimbangan yang 

optimal diantara kedua tersebut.  

 

Perusahaan harus berhati-hati dalam menentukan struktur modal yang 

optimal. Dalam keadaan bagaimanapun jang sampai jumlah hutang lebih 

besar dari modal sendiri atau dengan kata lain debt ratio jangan lebih besar 

dari 50%, sehingga modal yang dijamin (utang) tidak lebih besar dari 

modal yang menjadi jaminanya (modal sendiri). Menurut Riyanto 

(2010.294) dalam jurnal Aminah, dkk (2013) berdasarkan konsep cost of 

capital perusahaan berusaha memiliki struktur modal yang optimal dalam 

arti bahwa struktur modal yang dapat meminimumkan biaya penggunaan 

modal rata-rata (average cost of capital). Dalam perhitungan cost of 

capital , besar kecilnya average cost of capital adalah tergantung pada 

proporsi masing-masing sumber dana beserta biaya dari masing-masing 

komponen sumber dana tersebut. 

 

Struktur modal optimal tidaklah bersifat statis. Perusahaan juga harus 

menyesuaikan jumlah dan sumber dana yang berbeda sesuai dengan 

perubahan lingkungan bisnis. Apabila pada masa yang akan datang, terjadi 

hambatan atau terganggunya hubungan antara perusahaan dan kreditur, 

maka perusahaan akan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dana. 

Namun dengan penentuan struktur modal yang fleksibel, dapat membantu 

perusahaan memperluas dalam mendapatkan sumber-sumber dana. 

Struktur modal yang fleksibel akan menciptakan mobilitas sumber dana 

atau dapat memaksimumkan pilihan struktur modal. Apabila bank 

meningkatkan suku bunga, maka perusahaan dapat mencari sumber dana 
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lain yang lebih murah misalnya dana yang berasal dari saldo laba, (M. 

Rustam, 2015). Jadi, struktur modal Bigbee yang optimal terjadi pada 

rasio utang sebesar 40 persen, dan rasio utang tersebut akan 

memaksimalkan harga saham sekaligus meminimalkan WACC perusahaan. 

Akan tetapi harga saham yang diharapkan akan maksimal dan WACC 

minimal, pada rasio utang 40 persen. Jadi, struktur modal Bigbee yang 

optimal meminta komposisi 40 persen utang dan 60 persen ekuita, (Harjito 

Agus, 2011). 

 

Penentuan komposisi pembelanjaan perusahaan yang tepat akan 

membentuk struktur modal yang optimal sehingga dapat meminimumkan 

biaya modal (cost of capital) dan memaksimumkan nilai perusahaan 

(Martono dan Harjito, 2003) dalam (Rahma Selma Ardiany, 2014). 

Pemilihan struktur modal yang tidak tepat akan menimbulkan biaya tetap 

dalam bentuk biaya modal tinggi yang berpengaruh pada profit yang 

dihasilkan oleh perusahaan (Sartono, 2012). Penentuan struktur modal 

yang optimal ditujukan untuk meningkatkan pendapatan pemilik 

perusahaan melalui peningkatan nilai dan keuntungan perusahaan dimana 

nilai saham perusahaan dapat dilihat dari nilai sahamnya yang terdapat di 

pasar modal ditambah dengan hutangnya. Komponen atau pembagian dari 

struktur modal itu sendiri. Riyanto (2001) menyatakan pada dasarnya 

struktur modal suatu perusahaan terdiri dari dua komponen yaitu hutang 

jangka panjang dan modal sendiri. 

Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi penanaman modal dalam negeri 

(PMDN) sektor industri pengolahan atau manufaktur mengalami 

antiklimaks pada 2017. Tercatat, PMDN sektor industi mengalami 

penurunan pada tahun lalu menjadi Rp99,2 triliun, setelah sebelumnya 

berada dalam tren positif dengan terus membukukan peningkatan dalam 

kurun waktu 6 tahun terakhir. Dalam Data Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM) terlihat capaian 2017 tersebut lebih sedikit dibandingkan 
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dengan realisasi pada 2016 yang sebesar Rp106,8 triliun. Adapun, Tren 

peningkatan investasi PMDN sektor industri mulai tumbuh sejak 2012 

hingga 2016. Kinerja positif itu bisa dilihat dari realisasi PMDN 

manufaktur pada 2012  sebesar Rp49,9 triliun. Kemudian, berturut-

turut  Rp51,2 triliun (2013), Rp59 triliun (2014), dan Rp89 triliun (2015) 

yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1.1 

Penanaman Modal Dalam Negri tahun 2013-2017 

 

Tahun 
PMDN Manufaktur 

(dalam Triliun) 

2013 Rp                                    51,20 

2014 Rp                                    59 

2015 Rp                                    89 

2016 Rp                                  106,80 

2017 Rp                                    99,20 

   Sumber : Bisnis.com (Data Olahan) 

 

Adapun Grafik pertumbuhan penenaman modal dalam negri (PMDN) 

sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 dapat dilihat dibawah ini : 
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Grafik 1.1  

Pertumbuhan PMDN Manufaktur 

 

Penenaman modal dalam negri (PMDN) pada industri manufaktur terus 

mengalami peningkatan sejak 2013 hingga 2016.Namun, mengalami 

penuruman pada tahun 2017. Dimana pada tahun 2016 PMDN sebesar Rp. 

106,8 Triliun dan mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar Rp. 99,2 

Triliun. Dengan melihat kondisi ini maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai optimalisasi struktur modal pada perusahaan 

manufaktur, karena dengan penelitian tersebut dapat diketahui bagaimana 

struktur modal pada perusahaan manufaktur sudah optimal atau belum 

optimal. Sehingga penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. 

 

KumparanBisnis.com (2018) menyatakan Kinerja industri manufaktur 

Indonesia terus merosot dari tahun ke tahun. (faisal, 2018) juga 

menjelaskan bahwa Tren penurunan ini telah terjadi dari tahun 2011. Saat 

itu Indonesia masih menduduki peringkat ke-21 di dunia sebagai negara 

dengan industri manufaktur terbesar. Kemudian peringkat Indonesia naik 
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turun, misalnya mampu menduduki peringkat ke-17 di tahun 2012, turun 

lagi ke peringkat 19 di tahun 2013, dan kembali naik ke peringkat 14 di 

tahun 2014. Tahun 2015 turun lagi ke-21, setelah itu 2016 sudah jauh ke 

bawah. 

 

Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya memerlukan dana yang cukup 

agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, 

Struktur modal didalam perusahaan harus seimbang antara risiko dan 

pengembalian agar dapat memaksimumkan nilai saham perusahaan. 

Sehingga dibutuhkannya pengoptimalan struktur modal di dalam 

perusahaan. 

 

Penelitian tentang pengoptimalan struktur modal belumlah banyak 

dilakukan, terutama di Indonesia yang pertumbuhan ekonominya lebih 

rendah dibandingkan dengan Negara lainnya. Penelitian pertama adalah  

Rizki Zulhilmi Wangsawinangun (2014) berisi tentang judul Analisis 

Penetapan Struktur Modal yang Optimal guna meningkatkan Nilai 

Perusahaan (Studi pada PT. Astra International, Tbk dan Anak Perusahaan 

Tahun 2008-2012) bahwa hasil penelitiannya hasil analisis menyatakan 

bahwa struktur modal yang optimal dari 5 tahun penelitian tersebut terjadi 

pada tahun 2012, yaitu pada saat biaya modal rata-rata tertimbang 

perusahaan minimum dan nilai perusahaan maksimum.  

 

Selanjutnya penelitian kedua Selma Ardiany Rahma (2014) berisi tentang 

judul Analisis Penetapan Struktur Modal yang Optimal Guna 

Meningkatkan Nilai Perusahaan (Studi pada PT. Seemount Garden 

Sejahtera, Jiwan, Kabupaten Madiun periode 2011-2013) bahwa hasil 

penelitiannya hasil analisis struktur modal PT. Seemount Garden Sejahtera 

pada 3 tahun terakhir yaitu 2011, 2012, 2013 menunjukkan bahwa struktur 

modal yang optimal dengan pendekatan tradisional terjadi pada tahun 2013 

yaitu pada saat komposisi hutang jangka panjang dengan modal sendiri 
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sebesar 13,83% dan 86,17%. Pada komposisi tersebut dapat menurunkan 

biaya modal rata-rata tertimbang sebesar 28,348% dan menaikan nilai 

perusahaan sebesar Rp. 11.863.311.999, dan penelitian yang ketiga Ayla 

Septantya (2015) berisi tentang Penentuan Struktur Modal yang Optimal 

dalam Rangka Meningkatkan Nilai Saham Perusahaan (Studi pada PT. 

Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk) bahwa hasil penelitiannya 

perhitungan rasio profitabilitas di atas menunjukkan bahwa dengan 

komposisi hutang sebesar 36,4% serta modal sendiri 63,6% akan 

menghasilkan WACC terendah dari XIII alternative struktur modal. 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul “ANALISIS PENGOPTIMALAN STRUKTUR 

MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR 

DI BEI TAHUN 2013 - 2017” 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana menggambarkan struktur modal pada perusahaan 

manufaktur  yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2013 – 

2017 ? 

2. Berapakah tingkat optimalisasi struktur modal pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar  di BEI tahun 2013-2017 ? 

1.3   Ruang Lingkup Penelitian 

1.  Ruang Lingkup Subjek Penelitian 

Ruang lingkup Subjek dalam penelitian ini adalah Struktur Modal di 

Bursa Efek Indonesia. 

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian  

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2013-2017. 

3. Ruang Lingkup Tempat Penelitian 

Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini adalah di Bursa Efek 

Indonesia yang datanya diperoleh melalui penelurusan data sekunder 

yang berhubungan dengan penelitian dan yang berhubungan dengan 

perusahaan tersebut yaitu melalui situs IDX. 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini 

bertujuan:  

1. Untuk menggambarkan struktur modal pada perusahaan manufaktur  

yang terdaftar di BEI tahun  2013 – 2017. 

2. Untuk menentukan tingkat optimalalisasi struktur modal pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013 – 2017. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat, sebagai berikut : 

1. Bagi Investor 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memahami faktor – faktor 

yang mempengaruhi struktur modal perusahaan untuk sebagai dasar 

melakukan keputusan berinvestasi. 

2. Bagi akademisi 

Penelitian diharapkan dapat lebih memperdalam pengetahuan 

mengenai analisis struktur modal.  

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Sebagai refrensi dan dasar penelitian tentang analisis pengoptimalan 

struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei 

tahun 2013 - 2017 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini tercantum latar belakang, perumusan masalah, ruang 

lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis / peneliti. Apabila penelitian 

memerlukan analisa statistika maka pada bab ini dicantumkan juga teori 

statistika dan hipotesis (biladiperlukan). 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini berisi metode-metode pendekatan penyelesaian 

permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini, mahasiswa mendemonstrasikan pengetahuan akademis 

yang dimiliki dan ketajaman daya pikirnya dalam menganalisis persoalan 

yang dibahasnya, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan 

pada BAB II. Mahasiswa diharapkan dapat mengemukakan suatu gagasan/ 

rancangan/ model/ teori baru untuk memecahkan masalah yang dibahas 

dengan tujuan penelitian. 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan merupakan rangkuman dari pembahasan, yang sekurang-

kurangnya terdiri dari; (1) jawaban terhadap perumusan masalah dan 

tujuan penelitian serta hipotesis; (2) hal baru yang ditemukan dan prospek 

temuan; (3) pemaknaan teoritik dari hal baru yang ditemukan. 

 

Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan dan penggunaan praktis.Sekurang-kurangnya memberi saran 

bagi perusahaan (objek penlitian) dan penelitian selanjutnya, sebagai hasil 

pemikiran penelitian atas keterbatasan penelitian yang dilakukan.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN – LAMPIRAN  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Grand Theory 

2.1.1 Teori Struktur Modal 

Teori struktur modal seperti dikemukakan oleh Modigliani dan Miller 

(1958) mulai menjadi dasar pemikiran modern  pada struktur modal. Karena 

faktor -faktor  penting yang dapat menentukan keputusan  struktur modal 

umumnya dipandang sebagai  hasil murni teoritis. Mereka mencetuskan  

bahwa struktur modal tidak relevan  kecuali  dalam  sebuah pasar  

sempurna, maka  ketidaksempurnaan yang ada di dunia nyata harus menjadi 

penyebab relevansinya. Teori – teori struktur modal seperti teori  pecking 

order dan teori trade-off mencoba untuk menunjuk - kan beberapa 

ketidaksempurnaan ini dengan  asumsi yang dibuat dalam model Modigliani 

dan Miller (1958). Penelitian mengenai struktur modal perusahaan cukup 

banyak didiskusikan oleh para akademisi setelah Miller dan Modligiani 

(1958) yang mengemukan tentang teori irrelevansi dalam struktur modal 

perusahaan. Mereka mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan, 

akibatnya pembahasan teori keuangan hanya bertumpu pada tiga persoalan 

yaitu teori irrelavan mendapat tanggapan beragam sehingga melahirkan teori 

baru yang terkenal dengan teori trade off, teori pecking order dan teori 

agency, factor penentu struktur modal dan struktur modal optimal. (Harjito 

Agus, 2011).  

 

2.2  Applay Theory 

2.2.1  Trade off  Theory 

Teori trade –off menyatakan bahwa  hubungan antara struktur modal 

dengan nilai  perusahaan terdapat suatu tingkat leverage yang  optimal. 

Menurut teori ini agar tercapai struktur  modal yang optimal perusahaan 
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perlu menyeimbangkan  agency cost of financial distress  dan the tax 

advantage of debt financing. Menurut teori ini struktur modal yang 

optimal dicapai, apabila nilai sekarang dari tax shield hutang adalah 

sama dengan nilai sekarang dari biaya kesulitan keuangan hutang. 

Secara umum teori ini menegaskan bahwa apabila perusahaan  ingin 

meningkatkan nilai perusahaan melalui  indikator earning per share 

(EPS), maka pembiayaan investasi tambahan hurus dibiayai oleh 

hutang. Hal ini terjadi karena pembiayaan dengan hutang, perusahaan 

dapat memperoleh  penghematan pajak sekaligus mempertahankan  

jumlah saham beredar. Keadaan ini mendorong  pendapatan per lembar 

saham (EPS) akan lebih  tinggi. Sebaliknya apabila perusahaan 

mengalami kegagalan dalam mengelola investasi  yang berakibat pada 

ketidakmampuan mem -bayar bunga dan pokok pinjaman, maka posisi  

perusahaan berada diambang kebangkrutan. Apabila semua biaya akibat  

kesulitan keuangan  tersebut sama dengan jumlah tambahan  

pendapatan  dari penghematan pajak (taxe shield of debt), maka struktur 

modal perusahaan dianggap sudah optimal. Harjito Agus, 2011).  

 

2.3  Definisi Struktur Modal 

Struktur modal (capital structure) adalah perbandingan atau perimbangan 

jangka panjang yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang 

terhadap modal sendiri. Struktur modal (capital structure) berkaitan dengan 

penentuan bauran (mix) pembelanjaan jangka panjang perusahaan. Struktur 

modal merupakan bagian dari struktur keuangan. Struktur keuangan 

merupakan kombinasi atau bauran dari segenap pos yang termasuk dalam 

sisi kanan neraca keungan perusahaan (sisi pasiva), sedangkan struktur 

modal merupakan bauran dari segenap sumber pembelanjaan jangka panjang 

yang digunakan perusahaan Warsono, (2003) dalam Wangsawinangun, dkk 

(2014). Berdasarkan pendapat tersebut pada dasarnya struktur modal adalah 

pembelanjaan permanen di mana mencerminkan perimbangan antara hutang 

jangka panjang dengan modal sendiri . 
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Pengertian struktur modal adalah perbandingan atau perimbangan modal 

sendiri dengan jumlah hutang jangka pendek bersifat permanen, hutang 

jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. mengemukakan tentang 

hubungan struktur keuangan dengan struktur modal dapat diuraikan sebagai 

berikut: “Struktur keuangan mencerminkan cara bagaimana perusahaan 

membiayai aktiva-aktivanya, dengan demikian struktur keuangan dapat 

dilihat pada keseluruhan sisi kanan (pasiva) dalam neraca yang terdiri dari 

hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, dan modal pemegang saham, 

sedangkan struktur modal adalah pembiayaan permanen yang 

mencerminkan perimbangan antara hutang jangka panjang, saham preferen, 

dan modal pemegang saham Riyanto (2008) dalam  Septantya dkk (2015).  

 

Struktur modal, setiap perusahaan memiliki struktur modal optimal, yang 

dinyatakan sebagai antara utang, prefer, dan ekuitas biasa yang 

menyebabkan harga sahamnya maksimal. Jadi, perusahaan yang ingin 

memaksimalkan nilai akan mengestimasi struktur modal optimalnya, 

menggunakan sebagai sasaran, dan menghimpun model baru dengan cara 

yang di rancang untuk dapat tetap mempertahankan struktur modal baru agar 

selalu tepat pada sasaran. (Brigham Houston, 2014).  Bahwasanya struktur 

modal suatu perusahaan hanya merupakan sebagian dari struktur 

keuangannya. Dimana struktur keuangan merupakan sisi kanan neraca 

secara keseluruhan, sedangkan struktur modal adalah sisi kanan neraca di 

kurangi hutang jangka pendek”. Pada teori struktur modal yang dipelajari 

adalah teori struktur modal sempurna dan tidak ada pajak, menurut Warsono 

(2003) dalam Septantya dkk (2015) terdapat empat pendekatan yaitu :   

 

a.  Pendekatan laba bersih (NI) dimana jika laverage meningkat maka nilai 

total perusahaan akan meningkat dan tingkat kapitalisasi 

menyeluruhnya menurun. Pendekatan laba operasi bersih (NOI) dimana 
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jika laverage meningkat maka nilai per lembar saham perusahaan 

saham akan meningkat dan tingkat kapitalisasi equitas akan naik.  

b.  Pendekatan tradisional. Pendekatan ini mengatakan bahwa mula-mula 

perusahaan tersebut bisa menurunkan biaya modalnya dan menaikkan 

nilai totalnya melalui laverage.  

c.  Pendekatan Modigliami- Miller (MM) berpendapat bahwa resiko total 

bagi seluruh pemegang surat berharga dari suatu perusahaan tidak 

dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur modalnya.   

 

2.3.1  Sumber Struktur Modal  

Untuk dapat memenuhi kebutuhan modal bagi perusahaan ada dua 

macam sumber pendanaan yang dapat digunakan, yaitu sumber 

pendanaan internal dan sumber pendanaan eksternal. Sumber 

pendanaan internal merupakan sumber pendanaan dari dalam 

perusahaan itu sendiri yang merupakan hasil dari kegiatan operasi 

perusahaan. Sumber pendanaan internal berupa laba yang tidak 

dibagikan kepada para pemegang saham (Retained Earning) dan 

cadangan-cadangan. Sedangkan sumber pendanaan eksternal 

merupakan sumber pendanaan yang diperoleh dari luar perusahaan. 

Sumber pendanaan eksternal berupa modal saham dan hutang 

(Debt). Pendanaan eksternal ini dapat digunakan untuk jangka 

pendek maupun jangka panjang. Dengan menggunakan 

menggunakan berbagai sumber pendanaan inilah yang akan 

membentuk struktur modal perusahaan. Masalah modal dalam 

perusahaan merupakan persoalan yang tidak akan pernah berakhir, 

mengingat masalah modal mengandung begitu banyak aspek. 

Modal adalah baik yang berupa barang- barang konkrit yang masih 

ada di dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat dineraca 

sebelah debit, maupun berupa daya beli nilai tukar dari barang-

barang itu yang tercatat disebelah kredit, (Riyanto 2010).  
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Jenis – Jenis Modal  

Modal terbagi menjadi dua jenis, yaitu : 

1. Modal Sendiri  

Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari 

perusahaan itu sendiri (cadangan, laba) atau berasal dari pengambil 

bagian, peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta dan lain-

lain). Modal sendiri didalam suatu perusahaan yang berbentuk 

perseroan terbatas (PT) terdiri dari : Modal saham, cadangan dan 

keuntungan, (Riyanto 2010). 

 

2. Modal Asing / Utang 

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang 

sifatnya sementara bekerja didalam perusahaan, dan bagi perusahaan 

yang bersangkutan modal tersebut merupakan “utang”, yang pada 

saatnya harus dibayar kembali, (Riyanto 2010).  

Tetapi banyak penulis dalam bidang pembelanjaan yang membagi modal 

asing atau utang dalam 3 golongan, yaitu : 

1. Modal Asing /Utang jangka pendek (Short-trm debt), yaitu yang  

jangka waktunya pendek, yaitu kurang dari satu tahun. 

2. Modal Asing / Utang jangka menengah (Intermediate-term debt), yaitu  

yang  jangka waktunya antara 1 sampai 10 tahun. 

3. Modal Asing/Utang jangka panjang, (Long-trm debt), yaitu yang 

jangka waktunya lebih dari 10 tahun. 

 

2.3.2  Sasaran Struktur Modal 

  Sasaran struktur modal (target capital structure), adalah kombinasi 

utang, saham prefer, dan ekuitas biasa yang akan menjadi dasar 

penghimpunan modal oleh perusahaan. Jika rasio utang actual 

dibawah tingkat sasaran, perusahaan akan menghimpun modal 
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dengan menerbitkan utang, sementara jika rasio utang di atas 

sasaran, maka yang akan digunakan adalah ekuitas. Sasaran dapat 

berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan kondisi, 

tetapi pada satu waktu, manajemen biasanya memiliki satu struktur 

spesifik yang menajadi acuan.  (Brigham Houston, 2014). 

 

Penentian struktur modal akan melibatkan pertukaran anatra resiko dan 

pengembalian :  

a. Menggunakan utang dalam jumlah yang lebih besar akan meningkatkan 

resiko yang ditanggung oleh pemegang saham.  

b.  Namun, menggunakan lebih banyak utang pada umumnya akan 

meningkatkan perkiraan pengembalian atas ekuitas.  

Resiko yang makin tinggi terkait dengan utang dalam jumlah yang lebih 

besar cenderung akan menurunkan harga saham, tetapi perkiraan tingkat 

pengembalian yang lebih tinggi diakibatkan oleh utang yang lebih besar 

akan menaikkannya. Jadi, kita berusaha untuk mencari struktur modal yang 

menghasilkan keseimbangan antara resiko dan pengembalian yang akan 

memaksimalkan harga saham. (Brigham Houston, 2014). 

 

 

2.3.3  Perhitungan Struktur Modal  

Rasio Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

membayar semua utang – utangnya (baik jangka panjang maupun 

jangka panjang). (Riyanto, 2010).   

a. Debt to Assets Ratio  perbandingan antara total utang terhadap 

total aset. Total utang meliputi utang jangka pendek dan utang 

jangka panjang. (Samsul Mohamad, 2015) 
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b. Debt to Equity (D/E) Ratio adalah perbandingan antara total 

utang, terhadap ekuitas. (Samsul Mohamad, 2015) 

 

                     
           

       
 

 

c. Long Term Debt to Equity Ratio adalah perbandingan hutang 

jangka panjang terhadap ekuitas. (Samsul Mohamad, 2015) 

 

                               
                   

       
 

 

2.3.4   Faktor – faktor  yang  mempengaruhi keputusan struktur  

modal  

1. Resiko usaha, atau tingkat resiko yang inheren dalam operasi 

perusahaan jika perusahaan tidak menggunakan utang. Makin besar 

resiko usaha perusahaan, makin rendah rasio utang optimalnya.  

2. Posisi pajak perusahaan, salah satu alas an utama digunakan utang 

adalah karena bunga merupakan pengurangan pajak, jika sebagian 

besar laba suatu perusahaan telah dilindungi dari pajak oleh 

perlindungan pajak yang berasal dari penyusutan, maka bunga atas 

dari pajak oleh utang yang saat ini belum dilunasi, atau kerugian pajak 

yang dibwa ke periode berikutnya, akan menghasilkan tarif pajak yang 

rendah. Akibatnya, tambahan utang tidak akan memiliki keunggulan 

yang sama jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tarif 

pajak efektif yang lebih tinggi.  

3. Fleksibilitas keuangan, atau kemampuan untuk menghimpun model 

dengan persyaratan yang wajar dalam kondisi yang buruk. Bendahara 

perusahaan tahu bahwa pasokan modal yang lancar dibutuhkan oleh 

operasi yang stabil, selanjutnya memiliki arti yang sangat penting bagi 

keberasilan jangka panjang. Mereka juga tahu bahwa ketika terjadi 

pengetatan uang dalam perekonomian, atau ketika suatu perusahaan 

sedang mengalami kesulitan operasional, akan lebih mudah untuk 
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menghimpun utang dibandingkan modal ekuitas, dan pihak pemberi 

pinjaman lebih bersedia untuk mengakomodasi perusahaan yang 

memiliki neraca kuat. Jadi, potensi kebutuhan akan dana dimasa 

depan dan konsekuensi kekurangan dana akan mempengaruhi sasaran 

struktur modal makin besar kemungkinan kebutuhan modal, dan 

makin buruk konsekuensi jika tidak mampu untuk mendapatkannya, 

maka makin sedikit jumlah utang yang sebaiknya ada didalam neraca 

perusahaan. (Brigham Houston, 2014). 

 

2.4 Struktur Modal Yang Optimal  

Struktur modal yang optimal merupakan struktur yang akan 

memaksimalkan harga saham perusahaan, dan struktur ini pada umumnya 

meminta rasio utang yang lebih rendah daripada rasio yang 

memaksimalkan EPS yang diharapkan. (Brigham Huston, 2014).  Struktur 

modal yang optimal dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat 

meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal 

rata-rata sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan. (Riyanto, 2010).  

Struktur modal yang optimal dapat didefinisikan sebagai suatu struktur 

modal yang memaksimalkan nilai perusahaan atau harga saham 

perusahaan, dan meminimumkan biaya modalnya. Menurut Warsono 

(2003) dalam  Wangsawinangun, dkk (2014) .  Suatu perusahaan dalam 

pemenuhan kebutuhannya harus mengutamakan sumber internal 

perusahaan sehingga akan mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar. 

Namun apabila kebutuhan dana sudah meningkat dan tidak dapat dipenuhi 

dari modal internal, maka tidak ada pilihan selain menggunakan dana dari 

luar baik dari hutang (debt financing) maupun dengan mengeluarkan 

saham baru (external equity financing). Apabila dalam pemenuhan 

kebutuhan dana dari sumber eksternal tersebut lebih mengutamakan pada 

hutang saja, maka ketergantungan pada perusahaan pada pihak luar akan 

semakin besar dan risiko finansialnya akan semakin besar. Sebaliknya jika 

perusahaan hanya menggantungkan pada saham saja, karena biayanya 
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akan semakin mahal. Untuk mengatisipasi hal tersebut, perusahaan perlu 

mengusahakan adanya keseimbangan yang optimal antara kedua sumber 

pendanaan tersebut. Perusahaan harus berhati-hati dalam menentukan 

struktur modal yang optimal. Perusahaan dalam keadaan apapun jangan 

sampai jumlah hutang lebih besar daripada jumlah modal sendiri atau 

dengan kata lain jangan sampai lebih besar dari 50% sehingga modal yang 

dijamin (hutang) tidak lebih besar dari modal yang menjadi jaminannya 

(modal sendiri). Berdasarkan konsep cost of capital, perusahaan berusaha 

memiliki struktur modal yang optimal dalam arti bahwa struktur modal 

yang dapat meminimumkan biaya penggunaan modal rata-rata (average 

cost of capital) (Riyanto, 2013) dalam Wangsawinangun, dkk (2014). Pada 

penghitungan cost of capital, besar kecilnya average cost of capital adalah 

ketergantungan pada proporsi masing-masing sumber dana beserta biaya 

dari masing-masing komponen sumber dana tersebut. Menurut Sartono 

(2012) dalam Wangsawinangun, dkk (2014), struktur modal yang optimal 

tersebut terjadi pada saat nilai perusahaan maksimal atau struktur modal 

yang mengakibatkan biaya rata-rata tertimbang turun.   

 

Struktur modal yang optimal merupakan struktur yang akan 

memaksimalkan harga saham perusahaan, dan struktur ini pada umumnya 

meminta rasio utang yang lebih rendah daripada rasio yang 

memaksimalkan EPS yang diharapkan. Menurut (Margaretha, 2011) dalam 

Struktur modal yang optimal dapat diartikan sebagai struktur modal yang 

dapat meminimalkan biaya modal rata-rata tertimbang. (Rahma Selma 

Ardiany, 2014). Struktur modal yang memaksimalkan harga saham juga 

akan meminimalkan WACC, dan terkadang akan lebih mudah untuk 

meramalkan apa pengaruh perubahan struktur modal pada WACC 

dibandingkan dengan harga saham. Rata – rata  tertimbang biaya modal 

(weighted average cost of capital – WACC) merupakan rata-rata 

tertimbang biaya- biaya komponen utang, saham preferen ,dan ekuitas 

biasa. (Brigham Houston, 2014).   Komposisi struktur modal yang optimal 
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dalam perusahaan akan tercapai apabila perusahaan menetapkan struktur 

modal dengan mendasarkan prinsip hati-hati. “kalau kita mendasarkan 

pada prinsip hati-hati, maka kita mendasarkan pada aturan struktur 

finansial yang konservatif dalam mencari struktur modal yang optimal.” 

Struktur finansial konservatif ini artinya perusahaan tidak boleh 

mempunyai jumlah hutang yang lebih besar daripada jumlah modal 

sendiri. Oleh karena itu perusahaan harus menetapkan struktur modal yang 

optimal agar jumlah modal yang dijamin (hutang) tidak lebih besar dari 

modal yang menjadi jaminannya (modal sendiri). Jadi, penting bagi suatu 

perusahaan dalam menetapkan struktur modal optimal yang 

meminimalkan biaya modal rata-rata tertimbang dan memaksimalkan laba 

sebagai sasaran, (Riyanto, 2010 ) 

 

Struktur modal yang optimal mengandung arti bahwa perusahaan 

menggunakan kombinasi antara utang dan ekuitas yang dapat 

memaksimumkan nilai perusahaan, nilai perusahaan yang memaksimum 

menjadi tujuan dalam manajemen keuangan karena dapat meningkatkan 

kekayaan pemilik (stockholders wealth), (M. Rustam, 2015 ).  Penentuan 

struktur modal yang tepat atau optimal akan dapat mempertahankan 

kemampuan perusahaan dalam menghadapi tekanan finansial dan 

perubahan lingkungan pasar keuangan seperti naik turunnya suku bunga 

serta perubahan tarif pajak, (Ayla Septantya, 2015).  

penentuan struktur modal yang optimal ditunjukan untuk meningkatkan 

pendapatan pemilik perusahaan melalui peningkatan nilai dan keuntungan 

perusahaan, nilai saham suatu perusahaan dapat dilihat dari nilai sahamnya 

yang terdapat dipasar modal ditambah dengan nilai hutangnya. Sedangkan 

keuntungan (profitabilitas) perusahaan terutama yang berkaitan dengan 

modal sendiri dan total aktiva dapat diukur dengan indikator – indikator 

seperti ROI, EPS, ROE dan lain-lain, (Zuhro Fatimatuz, 2016 ).  
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2.4.1  Sasaran Struktur Modal yang Optimal  

Sasaran Struktur Modal (optimal capital structure) suatu perusahaan 

didefinisikan sebagai struktur yang akan memaksimalkan harga 

saham perusahaan tersebut. Menganalisis situasi dan mencoba untuk 

menentukan struktur optimal yang tentunya akan bermanfaat, tetapi 

pada praktiknya akan sulit untuk mengestimasi secara pasti. 

Akibatnya, dalam praktiknya kita cenderung membayakan struktur 

modal yang optimal dalam suatu rentang nilai, misalnya, 40 sampai 

50 persen yang terdiri atas utang, dan bukan suatu angka pasti 

seperti, misalnya, 45 persen. Perusahaan pada umumnya 

mempelajari situasi, mengambil kesimpulan tentang struktur struktur 

yang optimal, dan menentukan suatu sasaran struktur modal (target 

capital structure), mungkin berupa angka tetap seperti  utang 45 

persen, (Brigham Houston, 2014).  

 

2.5   Kerangka  Pikir  

Dalam  penelitian ini untuk  mengatasi permasalahan kebutuhan akan dana 

modal tersebut dapat dipenuhi melalui alternatif sumber pendanaan  yang 

ada, baik dari sumber intern maupun ekstern perusahaan. Yang mana 

perusahaan telah menetapkan sumber - sumber modal yang akan dipakai 

untuk membiayai kegiatan usaha dapat  tercemin dari  struktur  modalnya. 

Dengan tujuan setiap perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran pemilik 

perusahaan diantaranya melalui pengembalian hasil penanaman saham 

dalam perusahaan, dengan memperhatikan penentuan komposisi sumber 

pembelanjaan jangka panjang yang terbaik dari sumber – sumber yang ada. 

Dan penelitian akan menggunakan kerangka agar sebagai gambaran 

mengetahui bagaimana optimalisasi struktur modal ini, yang mana di ukur 

menggunakan metode biaya rata – rata tertimbang (WACC),  kemudian 

objeknya adalah  perusahaan manufaktur. Untuk mengetahui bagaimana 
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ukuran optimalisasi struktur modal yang baik. Akan digambarkan pada 

gambar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Struktur Modal 
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2.6  Penelitian Terdahulu 

   1.  

Judul 

Analisis Penetapan StukturModal yang 

Optimal guna Meningkatkan Nilai Perusahaan 

(Studi pada PT Seemount Garden Sejahtera, 

Jiwan, Kabupaten Madiun Periode 2011-2013) 

Penelitian  Selma Ardiany Rahma 

Hasil Penelitian  

Hasil pada tiga tahun terakhir yaitu 

2011,2012, dan 2013 menunjukkan bahwa 

struktur modal yang optimal dengan 

pendekatan tradisional terjadi pada tahun 2013 

yaitu pada saat komposisi hutang jangka 

panjang dengan modal sendiri sebesar 13,83% 

dan 86,17%. pada komposisi tersebut dapat 

menurunkan biaya modal rata-rata tertimbang 

sebesar 28,348% dan menaikan nilai 

perusahaan sebesar Rp. 11.863.331.999,- pada 

proyeksi laporan keuangan perusahaan tahun 

2014 setelah mengetahui perubahan hutang 

jangka panjang dan modal sendiri, adalah 

sebesar 21,43% dan modal sendiri sebesar 

78,57%. pada komposisi tersebut akan 

meminimalkan biaya modal rata-rata 

tertimbang sebesar 26,148%, dan akan 

menaikan nilai perusahaan menjadi Rp. 

12.775.818.943,-. 

Perbedaan 

Penelitian 

Pengoptimalan struktur modal dengan 

menggunakan rumus wacc dan standar 

pengukuran optimal berdasarkan besaran 

persentase hutang dan modal sendiri tidak 

menggunakan nilai perusahaan. 

Referensi 

Universitas Brawijaya Malang, Jurnal 

Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 13 No 1 

Agustus 2014. Dan dijadikan sebagai referensi 

pada penelitian ini karena terdapat 

pembahasan mengenai struktur modal yang 

optimal 
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2.  

Judul 

Penentuan Struktur Modal yang Optimal 

dalam Rangka Meningkatan Nilai Saham 

Perusahaan ( Studi Pada PT. Perusahaan Gas 

Negara (persero) Tbk, ) 

Penelitian  Alya Septantya 

Hasil Penelitian  

Hasil struktur modal alternatif XIII yang 

struktur modal dengan WACC sebesar 8,41%. 

Perhitungan rasio profitabilitas di atas 

menunjukkan bahwa dengan komposisi hutang 

sebesar 36,4%, serta modal sendiri 63,6% 

akan menghasilkan WACC sebesar 63,6% 

akan menghasilkan WACC sebesar 8,41%, 

yang merupakan WACC terendah dari XIII 

alternatif struktur modal. dengan demikian 

komposisi tersebut merupakan komposisi 

struktur modal yang optimal pada tahun 2014. 

dengan struktur modal yang optimal PT. 

Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk, akan 

menghasilkan ROI sebesar 22,03%, ROE 

sebesar 33,13% dan mampu menghasilkan 

EPS sebesar Rp. 487. adalah penambahan 

dana dengan menggunakan komposisi yang 

terdiri dari komposisi hutang jangka panjang 

sebesar 36% dan modal sendiri sebesar 64%, 

dimana komposisi tersebut mampu 

menghasilkan WACC sebesar 8,41% dan 

komposisi tersebut menghasilkan tingkat ROI 

sebesar 22,05%, tingkat ROE sebesar 33,13% 

dan EPS sebesar Rp. 487. 

Perbedaan 

Penelitian 

Pengoptimalan struktur modal dengan 

menggunakan rumus wacc dan standar 

pengukuran optimal berdasarkan besaran 

persentase hutang dan modal sendiri tidak 

menggunakan nilai perusahaan. 

Referensi 

Universitas Brawijaya Malang, Jurnal 

Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 29 No 1 

Desember  2015. Dan dijadikan sebagai 

referensi pada penelitian ini karena terdapat 

pembahasan mengenai struktur modal yang 

optimal 
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3.  

Judul 

Penentuan Struktur Modal Optimal pada 

Perusahaan Sektor Properti, Real Estate, dan 

Kontruksi yang terdaftar  di Bursa Efek 

Indonesia 

Penelitian  M. Rustam 

Hasil Penelitian  

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, 

struktur modal optimal sektor industri 

properti, real estate dan konstribusi 

menunjukakan adanya keseimbangan antara 

jumlah penggunaan hutang jangka panjang 

dan ekuitas dengan porsi jumlah utang jangka 

panjang hampir sama dengan jumlah ekuitas. 

hal tersebut tampak pada hasil estimasi 

struktur modal optimalnya sebesar 0,99, kedua 

secara rata-rata, utang jangka panjang yang 

digunakan oleh sektor industri properti, real 

estate dan kontruksi masih dibawah batas yang 

diperkenankan sehingga perusahaan masih 

memiliki kapasitas utang (debt capacity) yang 

positif . hal ini tampak pada nilai rata-rata 

struktur modalnya sebesar 0,31 atau 

penggunaan utang jangka panjang sebesar 31  

persen dari jumlah ekuitas yang digunakan, 

ketiga, secara rata struktur modal perusahaan 

sektor properti real estate dan kontruksi di 

indonesia tampak belum optimal.  

Perbedaan 

Penelitian 

Pengoptimalan struktur modal dengan 

menggunakan rumus wacc dan standar 

pengukuran optimal berdasarkan besaran 

persentase hutang dan modal sendiri tidak 

menggunakan nilai perusahaan. 

Referensi  

Universitas Tanjungpura, Jurnal Ekonomi 

Bisnis dan Kewirausahaan Vol 4 No.1, 2015. 

Dan dijadikan sebagai referensi pada 

penelitian ini karena terdapat pembahasan 

mengenai struktur modal yang optimal 
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4.  

Judul 

Penetapan Struktur Modal yang Optimal 

dalam Upaya Meningkatkan Nilai Perusahaan 

(Studi pada PT. Astra International, Tbk dan 

Anak Perusahaan Tahun 2008-2012) 

Penelitian  Rizki Zulhilmi Wangsawinangun 

Hasil Penelitian  

Hasil dari PT. Astra International, Tbk pada 

tahun 2008-2012 dalam menetapkan kebijakan 

struktur modalnya cenderung menggunakan 

modal sendiri yang lebih besar dari pada 

modal hutang. Hasil analisis menyatakan 

bahwa struktur modal yang optimal dari 5 

tahun penelitian tersebut terjadi pada tahun 

2012, yaitu pada saat biaya modal rata-rata 

tertimbang perusahaan maksimm, terlihat dari 

hasil nilai perusahaan dan struktur modal yang 

terdapat IV, tabel 4. nilai perusahaan tertinggi 

yaitu ada pada tahun 2012, pada saat sumber 

pendanaan besar menggunakan modal sendiri 

dan pada saat biaya modal rata-rata tertimbang 

perusahaan PT Astra International, Tbk 

minimum. 

Perbedaan 

Penelitian 

Pengoptimalan struktur modal dengan 

menggunakan rumus wacc dan standar 

pengukuran optimal berdasarkan besaran 

persentase hutang dan modal sendiri tidak 

menggunakan nilai perusahaan. 

Referensi  

Universitas Brawijaya Malang, jurnal 

Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 9 No.2 April 

2014. Dan dijadikan sebagai referensi pada 

penelitian ini karena terdapat pembahasan 

mengenai struktur modal yang optimal. 

5.  

Judul 

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan 

Aset, dan Profitabilitas terhadap Struktur 

Modal 

Penelitian  Fatimatuz Zuhro 

Hasil  

Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian yang pertama, 

Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal, kedua pertumbuhan 

aset berpengaruh tidak signifikan terhadap 

struktur modal dan ketiga profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal. 
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Perbedaan 

Penelitian 

Pada penelitian ini tidak membahas pengaruh 

ukuran perusahaan, pertumbuhan aset dan 

profitabilitas tetapi hanya menggambarkan 

pengoptimalan struktur modal. 

Referensi  

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 

(STIESIA) Jurnal Ilmu & Riset Manajemen 

Vol. 5 No. 5. 2016. Dan dijadikan sebagai 

referensi pada penelitian ini karena terdapat 

pembahasan mengenai struktur modal yang 

optimal. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan struktur modal yang 

menggunakan metode Weighted Average Cost of Capital – WACC ( Biaya 

modal rata-rata tertimbang). Pengambilan sampel sumber data dilakukan 

secara purposive sampling. 

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2017). Data 

sekunder di peroleh melalui media perantara atau secara tidak langsung baik 

berupa buku, atau arsip baik yang di publikasikan maupun yang tidak di 

publikasikan secara umum. Sumber data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 

yaitu www.idx.co.id, yahoo finance finance.yahoo.com. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan 

data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah : 

 3.3.1 Penelitian Pustaka 

Penelitian pustaka yaitu mengumpulkan data dan informasi ilmiah, 

berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang 

dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, 

catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang 

terdapat di perpustakaan Pohan dalam Prastowo, (2012).  

 

http://www.idx.co.id/
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3.3.2 Penelitian Lapangan (Field Research) 

Metode ini dilakukan dengan turun secara langsung ke lapangan 

penelitian untuk memperoleh data-data berkaitan dengan kebutuhan 

penelitian. Data tersebut diperoleh dengan cara: 

a. Observasi Pasif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara 

mengadakan penelitian di Bursa Efek Indonesia, yahoo finance 

dan website-website lainnya yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari 

catatan, dokumentasi, yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data, seperti data-

data saham perusahaan yang masuk kedalam sektor manufaktur 

dan catatan-catatan yang lain dianggap perlu dalam penelitian. 

 

3.4 Populasi Dan Sampel 

3.4.1 Populasi Penelitian  

 Sugiyono, (2017) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu dan ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. Populasi adalah sekumpulan elemen yang menunjukkan ciri-

ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan,(Sanusi, A. 

2016). Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejumlah 503 perusahaan.  

 

3.4.2 Sampel Penelitian  

 Sugiyono (2017) mendefinisikan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penelitian ini menggunakan 

teknik sampel nonprobability sampling. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Teknik pengambilan sampel  yang 
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digunakan dalam penelitian ini dengan teknik purposive sampling. Kriteria 

untuk mendapatkan sampel yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Adapun kriteria penarikan sampel pada penelitian ini 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Kriteria Sampel Penelitian 

 

No. Kriteria Total 

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun  

2013-2017 

503 

2. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan mengeluarkan annual report tahun 2013-

2017 

134 

3. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang menggunakan mata uang jutaan Rupiah 

(Rp) sejak tahun 2013-2017 

11 

4.  Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang membagikan deviden sejak tahun 2013-

2017 

4 

 

Dari hasil penentuan sampel total perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 503 perusahaan, dan perusahaan yang memenuhi kriteria 

persyaratan di atas sebanyak 4 perusahaan. Adapun daftar perusahaan yang 

menjadi sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2 

Daftar Perusahaan sebagai Sampel 

No Nama Perusahaan Kode Perusahaan 

1. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP 

2. PT Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI 

3. PT Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 
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4. PT Perusahaan London Sumatra Indonesia Tbk LSIP 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data untuk mengukur Optimalisasi struktur modal dilakukan 

dengan menghitung Weighted Average Cost of Capital (WACC), dimana 

standar optimalisasi struktur modal yaitu dengan komposisi 40 persen utang 

dan 60 persen ekuitas (Brigham dan Houston, 2014). WACC dilandasi pada 

konsep rata-rata biaya komponen utang, saham preferen, dan ekuitas biasa. 

struktur modal yang optimal merupakan struktur yang memaksimalkan harga 

saham perusahaan, dan struktur ini pada umumnya meminta rasio utang yang 

lebih rendah dari pada rasio yang memaksimalkan EPS yang di harapkan. 

Jadi, banyak manajer menggunakan estimasi hubungan antara struktur modal 

dan WACC untuk memandu keputusan struktur modal yang akan mereka 

ambil. Sedangkan perhitungan menggunakan program Microsoft excel, dan 

di analisis per tahunnya.  

 

3.5.1 Tahapan Perhitungan Struktur Modal 

1. Menganalisis dan menghitung Rasio Solvabilitas perusahaan 

berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2013, 2014, 2015, 

2016, dan 2017. ( Samsul Mohamad, 2015) : 

 

a. Debt To Equity ( D/E ) Ratio  

 
           

       
 

 

b. Long Term Debt to Equity Ratio 

 
                     

       
 

 

c. Debt to Total Assets Ratio 

 
           

          
 



54 
 

2. Menghitung nilai perusahaan dengan menggunakan rumus, (Sartono, 

2011) dalam Rahma Selma Ardiany, 2014) sebagai berikut :  

 

  
           

  
 

Keterangan :  

V   = Nilai perusahaan 

EBIT  = Laba sebelum bunga dan pajak 

T  =  Tingkat pajak 

Ko  = Biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) 

 

3. Tahapan  yang dilakukan untuk menghitung Biaya modal dan WACC 

adalah sebagai berikut :  

a. Menghitung Biaya Modal saham Biasa memformulasi perhitungan 

adalah sebagai berikut (Brigham Houston, 2014): 

 

   
  

   
   

 

Keterangan : 

rs  = Biaya komponen ekuitas biasa yang diperoleh dari 

laba ditahan, atau ekuitas internal. 

D1  = Deviden  

P0   = Harga saham 

g  = Tingkat pertumbuhan  (rate of growth) 

 

b. Biaya Utang (Cost Of Debt )  

Biaya utang setelah pajak digunakan untuk menghitung rata-rata 

tertimbang biaya modal, dan dihitung dari tingkat bunga utang, rd, 

dikurangi penghematan pajak yang diakibatkan oleh bunga yang 

merupakan pengurang pajak, (Brigham Houston, 2014) : 
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Biaya utang setelah pajak = Tingkat bunga – Penghematan  

pajak 

 = rd - rdT 

 = rd(1 – T) 

 

Keterangan : 

rd = Tingkat bunga utang baru suatu perusahaan = biaya 

komponen utang setelah pajak.  

rd (1 – T) = Biaya komponen utang setelah, dimana T adalah 

tarif pajak marginal perusahaan. rd (1 – T) merupakan 

biaya utang yang digunakan untuk menghitung rata-

rata tertimbang biaya modal. Biaya utang setelah 

pajak lebih rendah dibandingkan biaya sebelum pajak 

karena bunga merupakan pengurangan pajak untuk 

tujuan perpajakan.  

     

c. Langkah – langkah perhitungan (WACC) Biaya Modal Rata-rata 

Tertimbang (Weighted Average Cost of Capital) dirumuskan 

sebagai berikut, (Brigham Houston, 2014) :  

 

WACC = wd (rd 1-T) + wc .rs 

Keterangan : 

 

Wd = Proporsi sasaran hutang 

Wc = Ekuitas biasa  

rd = Biaya komponen utang  

rd ( 1-T ) = Biaya komponen utang setelah pajak, dimana T adalah 

tarif marginal perusahaan, rd (1-T) merupakan biaya 

utang yang digunakan untuk menghitung rata-rata 

tertimbang biaya modal. 
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rs  =  Biaya komponen ekuitas biasa yang diperoleh dari laba   

ditahan, atau ekuitas internal. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menggunakan mata uang jutaan 

Rupiah (Rp) dan mempunyai biaya keuangan sejak tahun 2013-2017. Dengan 

menggunakan teknik purposive sampling peneliti memperoleh kriteria sampel 

yang di inginkan berikut profil perusahaan yang menjadi sampel penelitian. 

 

4.1.1 Sejarah dan perkembangan Manufaktur  

Pada awalnya, manufaktur biasanya hanya terdiri dari seorang tukang 

yang ahli beserta beberapa pembantu. Para pembantu akan belajar 

sambil bekerja. Memasuki masa pra-industri, Serikat pekerja atau 

serikat buruh ialah organisasi buruh yang bergabung bersama untuk 

mencapai tujuan umum di bidang seperti upah, jam dan kondisi kerja. 

Melalui kepemimpinannya, serikat pekerja bertawar-menawar dengan 

majikan atas nama anggota serikat (anggota orang kebanyakan) dan 

merundingkan kontrak buruh (perundingan kolektif) dengan majikan. 

Hal ini dapat termasuk perundingan upah, aturan kerja, prosedur 

keluhan, aturan tentang penyewaan, pemecatan, dan promosi buruh, 

keuntungan, keamanan dan kebijakan tempat kerja. 

 

Organisasi tersebut dapat terdiri atas buruh perseorangan, profesional, 

mantan buruh, atau penganggur. Tujuan paling umum namun tidak 

punya arti apapun ialah "memelihara atau memperbaiki keadaan 

pekerjaannya". Selama 300 tahun terakhir, banyak serikat buruh yang 

telah berkembang ke sejumlah bentuk, dipengaruhi oleh bermacam 

rezim politik dan ekonomi. Tujuan dan aktivitas serikat pekerja 

beragam, namun dapat termasuk ketetapan laba untuk anggota, 



58 
 

perundingan kolektif, tindakan industri, dan aktivitas politik.  pekerja 

melindungi ketrampilan para ahli ini. Sebelum revolusi industri 

kebanyakan manufaktur berada di daerah pedesaan, di mana produk-

produk rumahan dan bergerak dalam pengolahan hasil pertanian Istilah 

manufaktur berasal dari dua kata bahasa latin, yaitu manus dan factus 

yang berarti manus adalah tangan dan factus adalah mengerjakan, Jadi 

manufaktur artinya mengerjakan dengan tangan atau proses pembuatan 

produk yang dikerjakan dengan tangan. Pengertian manufaktur 

sekarang adalah proses pembuatan produk dengan bantuan mesin dan 

pengontrolan bahkan dikerjakan secara automatis penuh, tetapi tetap 

melalui pengawasan secara manual. Contoh industri Manufaktur, yaitu : 

Industri semen, obat-obatan, otomotif, elektronika, pakaian, makanan & 

minuman, tekstil, sepatu, barang keperluan rumah tangga, dan lain lain. 

 

Industri Pelayanan/Jasa (Service Industries), yaitu industri yang 

bergerak dibidang pelayanan atau jasa, baik untuk melayani dan 

menunjang aktifitas industri yang lain maupun langsung memberikan 

pelayanan/jasa kepada konsumen. Contoh Industri Jasa, yaitu: Asuransi, 

Bursa Efek, Perbankan, Transportasi, Pendidikan, Perdagangan, 

Perawatan kesehatan, Telekomunikasi, dan lain lain.   

 

4.1.2 Karakteristik dan Ciri Perusahaan Manufaktur  

Perusahaan Manufaktur memiliki beberapa karakteristik dan juga ciri- 

ciri, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Pengolahan Material dan Hasil Produksi 

Perusahaan manufaktur melakukan proses pengolahan bahan- 

bahan mentah menjadi barang yang memiliki nilai jual. Produk 

yang dihasilkan terlihat secara kasat mata atau berwujud. Berbeda 

dengan perusahaan jasa yang produknya tidak berwujud. 
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b. Menggunakan Mesin dan SDM Skala Besar 

Dalam proses produksinya, Perusahaan manufaktur biasanya 

menggunakan mesin dan tenaga Manusia dalam skala besar, yang 

mengerjakan proses manufacturing berdasarkan SOP yang telah 

dibuat. 

c. Terdapat Biaya Produksi 

Biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan manufaktur, 

umumnya terdiri dari 3 elemen, yakni, biaya bahan baku, tenaga 

kerja dan overhead pabrik / BOP. 

 

4.1.3  Peran Industri Manufaktur Bagi Pembangungan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi Indonesia dapat mempengaruhi kesejahteraan 

masyarakat. Karena itulah upaya pembangunan ekonomi di Indonesia 

harus dilakukan secara optimal. Salah satu faktor utama yang dapat 

mempengaruhi dan menggambarkan kondisi pembangunan ekonomi 

di Indonesia ialah sektor industri manufaktur di berbagai bidang. 

Perkembangan perusahaan industri manufaktur dapat menjadi suatu 

parameter atas perkembangan dan pembangunan industri nasional 

yang ada di Indonesia. Berikut ini beberapa alasan yang membuat 

industri manufaktur memiliki kontribusi dan peran besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi di negara kita, antara lain: 

a. Industri manufaktur mampu menyerap banyak tenaga kerja. 

Harus diakui bahwa industri manufaktur punya banyak keunggulan 

dibandingkan sektor lainnya. Salah satu contohnya yaitu dalam 

menyediakan lapangan kerja. Biasanya, industri manufaktur 

menjalankan produksi dalam skala yang besar sehingga tenaga 

kerja yang dibutuhkan pun relatif banyak. Artinya, berbagai 

perusahaan skala besar yang bergerak di bidang industri 

manufaktur mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga angka 

pengangguran pun bisa berkurang. Hal ini bisa terjadi apabila 
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perkembangan perusahaan yang ada di sektor industri manufaktur 

tersebut dikelola secara optimal.  

b. Industri manufaktur menciptakan nilai tambah. 

Ada banyak hasil produksi atau produk yang dihasilkan oleh 

berbagai perusahaan bidang industri manufaktur yang ada di 

Indonesia. Produk tersebut mulai dari makanan, minuman, 

elektronik, otomotif, tekstil, farmasi, kayu dan lain sebagainya. 

Apabila dikelola dengan baik dan optimal, semua bahan dasar yang 

diolah dalam industri manufaktur dapat menciptakan nilai tambah 

produk yang dihasilkan. Semakin banyak variasi dan inovasi 

produk yang diciptakan, semakin besar pula potensinya. Apalagi 

mengingat bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang 

sangat melimpah, hal ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

pertumbuhan sektor industri di Indonesia. 

 

Namun untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 

melalui perkembangan industri manufaktur yang ada sekarang, 

dibutuhkan penanaman modal yang besar untuk mendukung semua 

kegiatan industri yang berjalan. Oleh sebab itu, Badan Koordinasi 

Penanaman Modal selalu berusaha keras untuk menjalankan tugas dan 

visi misinya dalam menciptakan potensi iklim investasi yang menarik 

dan juga kondusif di Indonesia. Hal ini ditujukan agar investor asing 

maupun investor dalam negeri menjadikan negara Kita sebagai tujuan 

utama investasi demi kesejahteraan bersama. 

 

BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal bukan hanya 

mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi semata, tetapi juga 

melakukan koordinasi atau hubungan yang baik antara dunia usaha 

dengan pemerintah. Dengan adanya investasi yang terus meningkat 

berkat upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif oleh BKPM 

terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia, otomatis kegiatan 
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perusahaan industri manufaktur semakin tertunjang. Hal ini juga 

membuat pembangunan ekonomi di Indonesia secara tidak langsung 

dapat berkembang secara pesat. Selain itu, kesenjangan sosial juga 

dapat diperbaiki berkat kesejahteraan yang lebih meningkat. 

 

4.1.4  Sektor utama di manufaktur 

Sektor ekonomi tersier (juga dikenal sebagai sektor jasa atau industri 

jasa) adalah satu dari tiga sektor ekonomi, yang lainnya adalah sektor 

sekunder (manufaktur) dan sektor primer (pertambangan, pertanian 

dan perikanan). Sektor sekunder adalah sektor ekonomi yang 

mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi, seperti pada 

manufaktur dan konstruksi. Industri pada sektor ini dapat dibagi 

menjadi industri ringan dan industri berat. Sektor primer adalah sektor 

ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung. 

Sektor ini mencakup pertanian, kehutanan, perikanan, dan 

pertambangan. Industri sektor primer umumnya merupakan bagian 

terpenting pada suatu negara berkembang dan menurun tingkat 

kepentingannya seiring dengan perkembangan negara tersebut 

menjadi negara maju. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh 

tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan 

pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, 

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan 

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan 

pascatambang. Bagian terbesar penduduk dunia bermata pencaharian 

dalam bidang-bidang di lingkup pertanian, namun pertanian hanya 

menyumbang 4% dari PDB dunia. Sejarah Indonesia sejak masa 

kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian 

dan perkebunan, karena sektor - sektor ini memiliki arti yang sangat 

penting dalam menentukan pembentukan berba gai realitas ekonomi 

dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan 

data BPS tahun 2002, bidang pertanian di Indonesia menyediakan 
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lapangan kerja bagi sekitar 44,3% penduduk meskipun hanya 

menyumbang sekitar 17,3% dari total pendapatan domestik bruto. Dan  

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. perairan 

dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya. Di Indonesia, 

menurut UU RI No. 31/2004, sebagaimana telah diubah dengan UU 

RI No. 45/2009, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari 

praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang 

dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian, 

perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis, Umumnya, 

perikanan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi 

manusia.  

 

4.1.5 Dampak dari Mata Uang Dollar  

Keputusan investasi dan pembiayaan internasional menjadi penting 

bagi perusahaan jika terjadi naik turun nilai tukar mata uang. Seperti 

rupiah yang terdepresiasi terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat. 

Berbagai Negara diseluruh dunia mata uang pergerak adalah Dollar 

Amerika Serikat sehingga perusahaan yang melakukan perdagangan 

internasional menerima pembayaran dalam bentuk mata uang Dollar 

Amerika Serikat. Hal ini mempunyai dampak yang besar terhadap 

kondisi keuangan perusahaan yang melakukan perdagangan 

internasional, terutama perusahaan yang memiliki hutang dalam valuta 

asing, karena jumlah yang harus dibayar bertambah besar. Sehingga 

krisis ini menyebabkan perusahaan menanggung kerugian yang cukup 

besar.  
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4.2 Hasil Penelitian  

4.2.1 Hasil perhitungan Rasio Leverage 

Rasio leverage merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Adapun hasil perhitungannya sebagai berikut : 

Tabel 4.1  

Perhitungan Rasio Leverage 

TAHUN 
  

PERUSAHAAN 

LSIP INDF MLBI ICBP 

2013 DER 120.58 204.82 7.30 160.32 

  DR 17.06 51.18 99.08 37.62 

  LTDR 8.41 53.44 7.30 24.91 

2014 DER 119.90 213.73 15.97 165.63 

  DR 16.59 53.21 35.62 39.62 

  LTDR 9.53 53.43 15.97 24.20 

2015 DER 120.59 212.96 274.09 162.08 

  DR 17.07 53.04 63.52 38.30 

  LTDR 12.81 190.78 15.54 25.46 

2016 DER 123.71 187.01 277.23 156.22 

  DR 19.17 46.53 63.93 35.99 

  LTDR 13.50 231.10 15.61 21.25 

2017 DER 119.97 188.08 235.71 155.57 

  DR 16.65 46.83 57.57 35.72 

  LTDR 14.85 239.23 13.25 21.98 

  Sumber : Laporan Keuangan Tahunan annual report, 2018 (data diolah) 
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Gambar 4.1 Grafik Debt To Equity Ratio 

 

Berdasarkan gambar 4.1 diatas, menunjukkan bahwa rasio leverage Debt 

Ratio perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2017. Perusahaan 

MLBI mengalami kenaikan yang sangat baik sejak tahun 2013 hingga 

tahun 2016. Tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan cukup jauh 

dibandingkan pada saat tahun 2016 yaitu sejumlah 277.23% sedangkan 

pada tahun 2017 hanya 235.71%. Penurunan rasio ini disebabkan karena 

perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri dibandingkan 

dengan menggunakan hutang jangka panjang. 
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Gambar 4.1 Grafik Debt Ratio 

 

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa rasio leverage Debt ratio 

perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2017. Tetapi perusahaan 

INDF mengalami peningkatan sejumlah 46, 83 dibandingkan dengan tahun 

2016 sejumlah 46, 53%. Berbeda hal dengan perusahaan MLBI yang 

mengalami penurunan sangat jauh sekalai dibandingkan pada tahun 2013 

hingga 2017. Namun, hampir di setiap tahunnya perusahaan MLBI 

memiliki angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan 
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lainnya. Dimana, angka tertinggi pada tahun 2013 sejumlah 99.08% dan 

angka terendah terdapat pada tahun 2014 sejumlah 35.62%. 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Grafik Long Term Debt to Equity Ratio 

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa rasio leverage Long term 

debt to equity ratio pada perusahaan INDF mengalami peningkatan yang 

sangat tingga dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Artinya 

perusahaan INDF lebih menggunakan hutang jangka panjang 

dibandingkan dengan modal sendiri. Angka tertinggi pada rasio Long 

Term Debt to Equity yaitu pada tahun 2017 terdapat pada perusahaan 

INDF, dan angka terendah yaitu pada tahun 2013 terdapat pada perusahaan 

MLBI.  
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4.2.2 Hasil Perhitungan Analisis Struktur modal 

Analisis struktur modal pada dasarnya digunakan untuk mengetahui 

perbandingan perdagangan jangka panjang perusahaan yang 

ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal 

sendiri. Analisis struktur modal juga digunakan untuk mengetahui 

komposisi pendanaan yang digunakan oleh perusahaan serta 

kebijaksanaan manajemen dalam menetapkan struktur modalnya. 

Komposisi struktur modal pada perusahaan seperti berikut ini : 
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Tabel 4.2 Analisis Struktur Modal 

Tahun 
Struktur 

Modal 

PERUSAHAAN 

LSIP INDF MLBI ICBP 

Komposisi Komposisi Komposisi Komposisi 

    Dalam Rupiah 
Dalam 

(%) 
Dalam Rupiah 

Dalam 

(%) 
Dalam Rupiah 

Dalam 

(%) 
Dalam Rupiah 

Dalam 

(%) 

2013 
Hutang J. 

Panjang 
 Rp          556,461  7.76  Rp           20,248,351  34.83  Rp              72,073  6.80  Rp        3,305,156  19.95 

  
Modal 

Sendiri 
 Rp       6,613,987  92.24  Rp           37,891,756  65.17  Rp            987,270  93.20  Rp     13,265,731  80.05 

  
Total 

Kapitalisasi 
 Rp       7,170,448  100  Rp           58,140,107  100  Rp        1,059,343  100  Rp     16,570,887  100 

2014 
Hutang J. 

Panjang 
 Rp          688,236  8.70  Rp           22,028,823  34.82  Rp              88,453  13.77  Rp        3,639,267  19.48 

  
Modal 

Sendiri 
 Rp       7,218,834  91.30  Rp           41,228,376  65.18  Rp            553,797  86.23  Rp     15,039,947  80.52 

  
Total 

Kapitalisasi 
 Rp       7,907,070  100  Rp           63,257,199  100  Rp            642,250  100  Rp     18,679,214  100 

2015 
Hutang J. 

Panjang 
 Rp          939,652  11.35  Rp           43,121,593  65.61  Rp            119,146  13.45  Rp        4,171,369  20.29 

  
Modal 

Sendiri 
 Rp       7,337,978  88.65  Rp           22,602,395  34.39  Rp            766,480  86.55  Rp     16,386,911  79.71 

  
Total 

Kapitalisasi 
 Rp       8,277,630  100  Rp           65,723,988  100  Rp            885,626  100  Rp     20,558,280  100 
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2016 
Hutang J. 

Panjang 
 Rp       1,032,477  11.90  Rp           43,941,423  69.80  Rp            128,137  13.51  Rp        3,931,340  17.53 

  
Modal 

Sendiri 
 Rp       7,645,984  88.10  Rp           19,013,651  30.20  Rp            820,640  86.49  Rp     18,500,823  82.47 

  
Total 

Kapitalisasi 
 Rp       8,678,461  100  Rp           62,955,074  100  Rp            948,777  100  Rp     22,432,163  100 

2017 
Hutang J. 

Panjang 
 Rp       1,205,958  12.93  Rp           46,756,724  70.52  Rp            141,059  11.70  Rp        4,467,596  18.02 

  
Modal 

Sendiri 
 Rp       8,122,165  87.07  Rp           19,545,001  29.48  Rp        1,064,905  88.30  Rp     20,324,330  81.98 

  
Total 

Kapitalisasi 
 Rp       9,328,123  100  Rp           66,301,725  100  Rp        1,205,964  100  Rp     24,791,926  100 

          

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan annual report, 2018 (data diolah) 
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Berdasarkan perhitungan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih 

menggunakan hutang jangka panjang dalam pengelolahan perusahaanya yaitu 

perusahaan INDF. Pemilahan pendanaan menggunakan berdasarkan hutang jangka 

panjang menunjukkan bahwa pihak manajemen lebih menyukai risiko financial yang 

akan dihadapi di masa yang akan datang. Sedangkan perusahaan yang menggunakan 

modal sendiri dalam pendanaan perusahaanya yaitu perusahaan LSIP, MLBI dan ICBP 

Pemilahan pendanaan menggunakan modal sendiri menunjukkan bahwa pihak 

manajemen mengurangi risiko financial yang akan dihadapi di masa yang akan datang. 

Karena struktur modal Bigbee yang optimal meminta komposisi 40 persen hutang dan 

60 persen ekuitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan LSIP, MLBI, dan 

ICBP memiliki struktur modal yang optimal di setiap tahunnya. Berbeda dengan 

perusahaan INDF yang mana sejak tahun 2015 hingga 2017 struktur modal dapat 

dikatakan tidak optimal.  

 



 
 

 
 

4.2.2 Perhitungan WACC 

Tabel 4.3 

Perhitungan WACC 

TAHUN WACC 

  LSIP INDF MLBI ICBP 
RATA-
RATA 

2013 
                          
4.76  

                     
15.01  

                     
31.08  

                             
1.24  

                          
13.02  

2014 
                          
7.14  

                       
5.26  

                       
6.73  

                           
10.40  

                            
7.38  

2015 
                          
1.90  

                       
3.18  

                     
(1.99) 

                             
4.16  

                            
1.81  

2016 
                          
5.60  

                     
(5.59) 

                       
3.16  

                             
5.71  

                            
2.22  

2017 
                          
2.54  

                       
3.77  

                       
4.53  

                             
6.09  

                            
4.23  

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan annual report, 2018 (data diolah) 

 

Gambar 4.7 Grafik WACC 
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Berdasarkan grafik 4.7 diatas dapat diketahui bahwa biaya rata-rata 

tertimbang atau WACC (Weighted Average Cost Of Capital) angka tertinggi 

setiap perusahaan sebagai berikut:  

 

4.2.2.1 Analisis Perhitungan WACC Pada Perusahaan LSIP, INDF, 

MLBI dan ICBP 

Perusahaan LSIP Pada tahun 2013 sebesar 4,76, tahun 2014 sebesar 

7,14, tahun 2015 sebesar 1,90, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 

5,60 dan pada tahun 2017 sebesar 2,54. Angka tertinggi terdapat 

pada tahun 2014 sebesar 7,14% sedangkan angka terrendah terjadi 

pada tahun 2015 sebesar 1,90%.  

 

Perusahaan INDF pada tahun 2013 menunjukkan angka sebesar 

15,01, tahun 2014 sebesar 5,26, dan pada tahun 2015 sebesar 3,18 

sedangkan untuk tahun 2016 sebesar (5,59) dan tahun 2017 sebesar 

3,77. Sehingga Perusahaan INDF memiliki angka tertinggi pada 

tahun 2013 sebesar 15,01% dan angka terendah pada tahun 2016 

sejumlah -5,59% 

 

Berbeda dengan perusahaan MLBI dimana pada tahun 2013 

sebesar 31,08, tahun 2014 sebesar 6,73, tahun 2015 sebesar (1,99) 

dan pada tahun 2016 sebesar 3,16 sedangkan pada tahun 2017 

sebesar 4,53. Maka dapat angka tertinggi pada perusahaan MLBI 

terdapat pada tahun 2013 dan angka terendah sejumlah -1,99% 

pada tahun 2015 

 

Sedangkan perusahaan ICBP terdapat pada tahun 2014 dan angka 

terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 1,24%. Dimana pada 

tahun 2013 sebesar 1,24, 2014 sebesar 10,40, tahun 2015 sebesar 

4,16 dan pada tahun 2016 sebesar 5,71 sedangkan pada tahun 2017 

sebesar 6,09. 



 
 

 
 

4.3 Pembahasan  

Dalam penelitian ini berhubungan dengan hasil analisis yang telah 

ditemukan sebelumnya. Hasil jawaban dari rumusan masalah bagaimana 

gambaran struktur modal pada perusahaan manufaktur dan berapakah 

tingkat optimalisasi struktur modal pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2013 hingga 2017 dengan 

hasil sebagai berikut : 

4.3.1   Optimalisasi Struktur Modal PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

Dari uraian tabel 4.2 hasil perhitungan analisis struktur modal, dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan INDF lebih menggunakan hutang 

jangka panjang dalam pengelolaan perusahaannya. Pemilahan 

pendanaan menggunakan berdasarkan hutang jangka panjang 

menunjukkan bahwa pihak manajemen lebih menyukai risiko 

financial yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Hasil 

penelitian ini tidak mampu mendukung Teori Trade-off theory yaitu 

menunjukkan bahwa Perusahaan dapat mencapai struktur modal 

optimal melalui penyesuaian tingkat utang dan ekuitas sehingga 

menyeimbangkan perisai pajak dan biaya tekanan keuangan. Dengan 

permasalahan yang ada yaitu Kinerja industri manufaktur Indonesia 

terus merosot dari tahun ke tahun dan dapat diketahui struktur modal 

Bigbee yang optimal meminta komposisi 40 persen utang dan 60 

persen ekuitas. Sehingga hasil penelitian ini tidak berhasil 

mendukung penelitian Rahma Selma, (2014). 

 

4.3.2   Optimalisasi Struktur Modal PT Perusahaan London Sumatra 

Indonesia Tbk 

Hasil perhitungan analisis struktur modal, dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan LSIP lebih menggunakan modal sendiri dalam 

pengelolaan perusahaannya. Pemilahan pendanaan menggunakan 

modal sendiri menunjukkan bahwa pihak manajemen lebih 

menguraangi risiko financial yang akan dihadapi di masa yang akan 



 
 

 
 

datang. Hasil penelitian ini mampu mendukung Teori Trade-off 

theory yaitu menunjukkan bahwa Perusahaan dapat mencapai 

struktur modal optimal melalui penyesuaian tingkat utang dan 

ekuitas sehingga menyeimbangkan perisai pajak dan biaya tekanan 

keuangan. Dengan permasalahan yang ada yaitu Kinerja industri 

manufaktur Indonesia terus merosot dari tahun ke tahun dan dapat 

diketahui struktur modal Bigbee yang optimal meminta komposisi 

40 persen utang dan 60 persen ekuitas. Sehingga hasil penelitian ini 

berhasil mendukung penelitian Rahma (2014). 

 

4.3.3  Optimalisasi Struktur Modal PT Multi Bintang Indonesia Tbk 

Hasil perhitungan analisis struktur modal pada tabel 4.2, dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan MLBI lebih menggunakan modal 

sendiri dalam pengelolaan perusahaannya. Pemilahan pendanaan 

menggunakan modal sendiri menunjukkan bahwa pihak 

manajemen lebih menguraangi risiko financial yang akan dihadapi 

di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini mampu mendukung 

Teori Trade-off theory yaitu menunjukkan bahwa Perusahaan dapat 

mencapai struktur modal optimal melalui penyesuaian tingkat 

utang dan ekuitas sehingga menyeimbangkan perisai pajak dan 

biaya tekanan keuangan. Dengan permasalahan yang ada yaitu 

Kinerja industri manufaktur Indonesia terus merosot dari tahun ke 

tahun dan dapat diketahui struktur modal Bigbee yang optimal 

meminta komposisi 40 persen utang dan 60 persen ekuitas. 

Sehingga hasil penelitian ini berhasil mendukung penelitian Rahma 

Selma, (2014). 

 

 

 

 



 
 

 
 

4.3.4  Optimalisasi Struktur Modal PT Indofood CBP Sukses Makmur 

Tbk 

Hasil perhitungan analisis struktur modal, dapat disimpulkan 

bahwa perusahaan ICBP lebih menggunakan modal sendiri dalam 

pengelolaan perusahaannya. Pemilahan pendanaan menggunakan 

modal sendiri menunjukkan bahwa pihak manajemen lebih 

menguraangi risiko financial yang akan dihadapi di masa yang 

akan datang. Hasil penelitian ini mampu mendukung Teori Trade-

off theory yaitu menunjukkan bahwa Perusahaan dapat mencapai 

struktur modal optimal melalui penyesuaian tingkat utang dan 

ekuitas sehingga menyeimbangkan perisai pajak dan biaya tekanan 

keuangan. Dengan permasalahan yang ada yaitu Kinerja industri 

manufaktur Indonesia terus merosot dari tahun ke tahun dan dapat 

diketahui struktur modal Bigbee yang optimal meminta komposisi 

40 persen utang dan 60 persen ekuitas. Sehingga hasil penelitian ini 

berhasil mendukung penelitian Rahma Selma, (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan ini dapat menggambarkan bahwa 

struktur modal pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2013 hingga 2017 sebagai berikut : 

1. Perusahaan LSIP, MLBI dan ICBP lebih menggunakan modal sendiri. 

Sedangkan untuk perusahaan INDF lebih menggunakan hutang jangka 

panjang dalam pengelolahan perusahaannya. Sehingga, 

2. Perusahaan yang memiliki struktur modal yang optimal yaitu perusahaan 

LSIP, MLBI dan ICBP. Sedangkan, untuk perusahaan INDF tidak 

terdapat struktur modal yang optimal. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan pada penelitian ini, 

adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Bagi Perusahaan  

a. Penentuan sumber dana yang tepat oleh perusahaan yaitu 

menentukan pencapaian struktur modal yang optimal sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. 

b. Disarankan kepada perusahaan, agar dapat menaikan pertumbuhan 

perusahaan (growth) sebagai sumber pendanaan perusahaan dalam 

peningkatan aset yang dimiliki, yang mana akan dapat 

meningkatkan struktur modal dan nilai perusahaan, hal tersebut 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam peningkatan asset, 

dan memiliki potensi yang tinggi untuk menghasilkan arus kas 

yang tinggi dimasa yang akan datang.  

 

 



 
 

 
 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya  

1. Untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika periode sampel 

penelitisn ditambahkan lebih lama dan jumlah sampel lebih banyak 

sehingga informasi yang muncul lebih mendukung akan hasil yang 

diharapkan.  

2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya variable rasionya dirubah. 

Dimana dalam penelitian ini komposisi rasio hutang adalah rasio 

antara hutang dengan perubahan asset, akan lebih baik jika dirubah 

menjadi variable lain seperti penjualan sehingga kita dapat 

menemukan hasil yang lebih baik dalam menganalisa hubungan 

peluang pertumbuhan dengan hutang.  
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Lampiran 1 

Perhitungan Debt to Total Asset Ratio 

    MLBI Debt to Total Asset Ratio 

Tahun Total utang Total Aset DR 

2013  Rp         1.765.707   Rp              1.782.148  0,99 

2014  Rp             794.615   Rp              2.231.051  0,36 

2015  Rp         1.334.373   Rp              2.100.853  0,64 

2016  Rp         1.454.398   Rp              2.275.038  0,64 

2017  Rp         1.445.173   Rp              2.510.078  0,58 

 

INDF Debt to Total Asset Ratio 

Tahun Total utang Total Aset DR 

2013  Rp       39.719.660   Rp           77.611.416  0,51 

2014  Rp       45.803.053   Rp           86.077.251  0,53 

2015  Rp       48.709.933   Rp           91.831.526  0,53 

2016  Rp       38.233.092   Rp           82.174.515  0,47 

2017  Rp       41.182.764   Rp           87.939.488  0,47 

    ICBP Debt to Total Asset Ratio 

Tahun Total utang Total Aset DR 

2013  Rp         8.001.739   Rp           21.267.470  0,38 

2014  Rp         9.870.264   Rp           24.910.211  0,40 

2015  Rp       10.173.713   Rp           26.560.624  0,38 

2016  Rp       10.401.125   Rp           28.901.948  0,36 

2017  Rp       11.295.184   Rp           31.619.514  0,36 

    

    LSIP Debt to Total Asset Ratio 

Tahun Total utang Total Aset DR 

2013  Rp         1.360.889   Rp              7.974.876  0,17 

2014  Rp         1.436.312   Rp              8.655.146  0,17 

2015  Rp         1.510.814   Rp              8.848.792  0,17 

2016  Rp         1.813.104   Rp              9.459.088  0,19 

2017  Rp         1.622.216   Rp              9.744.381  0,17 

 

 



 
 

 
 

 

Lampiran 2 

Perhitungan Debt to Eqity (D/E) Ratio 

    LSIP Debt to Equity (D/E) Ratio 

Tahun Total Aset Total Ekuitas  % 

2013  Rp       7.974.876   Rp        6.613.987  1,21 

2014  Rp       8.655.146   Rp        7.218.834  1,20 

2015  Rp       8.848.792   Rp        7.337.978  1,21 

2016  Rp       9.459.088   Rp        7.645.984  1,24 

2017  Rp       9.744.381   Rp        8.122.165  1,20 

    MLBI Debt to Equity (D/E) Ratio 

Tahun Total Aset Total Ekuitas  % 

2013  Rp             72.073   Rp            987.533  0,07 

2014  Rp             88.453   Rp            553.797  0,16 

2015  Rp       2.100.853   Rp            766.480  2,74 

2016  Rp       2.275.038   Rp            820.640  2,77 

2017  Rp       2.510.078   Rp        1.064.905  2,36 

    ICBP Debt to Equity (D/E) Ratio 

Tahun Total Aset Total Ekuitas  % 

2013  Rp     21.267.470   Rp      13.265.731  1,60 

2014  Rp     24.910.211   Rp      15.039.947  1,66 

2015  Rp     26.560.624   Rp      16.386.911  1,62 

2016  Rp     28.901.948   Rp      18.500.823  1,56 

2017  Rp     31.619.514   Rp      20.324.330  1,56 

    

    INDF Debt to Equity (D/E) Ratio 

Tahun Total Aset Total Ekuitas  % 

2013  Rp     77.611.416   Rp      37.891.756  2,05 

2014  Rp     86.077.251   Rp      40.274.198  2,14 

2015  Rp     91.831.526   Rp      43.121.593  2,13 

2016  Rp     82.174.515   Rp      43.941.423  1,87 

 

 

 



 
 

 
 

 

Lampiran 3 

Perhitungan Long Term Debt to Equity Ratio 

    MLBI Long Term Debt to Equity Ratio  

Tahun  Utang Jangka Panjang Modal Sendiri % 

2013  Rp                        72.073   Rp             987.270  0,07 

2014  Rp                        88.453   Rp             553.797  0,16 

2015  Rp                     119.146   Rp             766.480  0,16 

2016  Rp                     128.137   Rp             820.640  0,16 

2017  Rp                     141.059   Rp         1.064.905  0,13 

    ICBP Long Term Debt to Equity Ratio  

Tahun Utang Jangka Panjang Modal Sendiri % 

2013  Rp                  3.305.156   Rp       13.265.731  0,25 

2014  Rp                  3.639.267   Rp       15.039.947  0,24 

2015  Rp                  4.171.369   Rp       16.386.911  0,25 

2016  Rp                  3.931.340   Rp       18.500.823  0,21 

2017  Rp                  4.467.596   Rp       20.324.330  0,22 

    INDF Long Term Debt to Equity Ratio  

Tahun Utang Jangka Panjang Modal Sendiri % 

2013  Rp               20.248.351   Rp       37.891.756  0,53 

2014  Rp               22.028.823   Rp       41.228.376  0,53 

2015  Rp               43.121.593   Rp       22.602.395  1,91 

2016  Rp               43.941.423   Rp       19.013.651  2,31 

2017  Rp               46.756.724   Rp       19.545.001  2,39 

    

    LSIP Long Term Debt to Equity Ratio  

Tahun Utang Jangka Panjang Modal Sendiri % 

2013  Rp                     556.461   Rp         6.613.987  0,08 

2014  Rp                     688.236   Rp         7.218.834  0,10 

2015  Rp                     939.652   Rp         7.337.978  0,13 

2016  Rp                  1.032.477   Rp         7.645.984  0,14 

2017  Rp                  1.205.958   Rp         8.122.165  0,15 

 

 

 



 
 

 
 

ANALISIS STRUKTUR MODAL 

          

Tahun Struktur Modal 

PERUSAHAAN 

LSIP INDF MLBI ICBP 

Komposisi Komposisi Komposisi Komposisi 

    Dalam Rupiah 
Dalam 

(%) 
Dalam Rupiah 

Dalam 
(%) 

Dalam Rupiah 
Dalam 

(%) 
Dalam Rupiah 

Dalam 
(%) 

2013 Hutang J. Panjang 
 Rp          

556.461  
7,76 

 Rp           
20.248.351  

34,83 
 Rp              

72.073  
6,80 

 Rp        
3.305.156  

19,95 

  Modal Sendiri 
 Rp       

6.613.987  
92,24 

 Rp           
37.891.756  

65,17 
 Rp            

987.270  
93,20 

 Rp     
13.265.731  

80,05 

  Total Kapitalisasi 
 Rp       

7.170.448  
100 

 Rp           
58.140.107  

100 
 Rp        

1.059.343  
100 

 Rp     
16.570.887  

100 

2014 Hutang J. Panjang 
 Rp          

688.236  
8,70 

 Rp           
22.028.823  

34,82 
 Rp              

88.453  
13,77 

 Rp        
3.639.267  

19,48 

  Modal Sendiri 
 Rp       

7.218.834  
91,30 

 Rp           
41.228.376  

65,18 
 Rp            

553.797  
86,23 

 Rp     
15.039.947  

80,52 

  Total Kapitalisasi 
 Rp       

7.907.070  
100 

 Rp           
63.257.199  

100 
 Rp            

642.250  
100 

 Rp     
18.679.214  

100 

2015 Hutang J. Panjang 
 Rp          

939.652  
11,35 

 Rp           
43.121.593  

65,61 
 Rp            

119.146  
13,45 

 Rp        
4.171.369  

20,29 

  Modal Sendiri 
 Rp       

7.337.978  
88,65 

 Rp           
22.602.395  

34,39 
 Rp            

766.480  
86,55 

 Rp     
16.386.911  

79,71 

  Total Kapitalisasi 
 Rp       

8.277.630  
100 

 Rp           
65.723.988  

100 
 Rp            

885.626  
100 

 Rp     
20.558.280  

100 

2016 Hutang J. Panjang 
 Rp       

1.032.477  
11,90 

 Rp           
43.941.423  

69,80 
 Rp            

128.137  
13,51 

 Rp        
3.931.340  

17,53 



 
 

 
 

  Modal Sendiri 
 Rp       

7.645.984  
88,10 

 Rp           
19.013.651  

30,20 
 Rp            

820.640  
86,49 

 Rp     
18.500.823  

82,47 

  Total Kapitalisasi 
 Rp       

8.678.461  
100 

 Rp           
62.955.074  

100 
 Rp            

948.777  
100 

 Rp     
22.432.163  

100 

2017 Hutang J. Panjang 
 Rp       

1.205.958  
12,93 

 Rp           
46.756.724  

70,52 
 Rp            

141.059  
11,70 

 Rp        
4.467.596  

18,02 

  Modal Sendiri 
 Rp       

8.122.165  
87,07 

 Rp           
19.545.001  

29,48 
 Rp        

1.064.905  
88,30 

 Rp     
20.324.330  

81,98 

  Total Kapitalisasi 
 Rp       

9.328.123  
100 

 Rp           
66.301.725  

100 
 Rp        

1.205.964  
100 

 Rp     
24.791.926  

100 



 
 

 
 

Lampiran 5 

Perhitungan Biaya Rata – Rata Tertimbang (WACC)  

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

 

      PERHITUNGAN WD 

 

      PROPORSI UTANG  

   TOTAL UTANG TOTAL MODAL %   

 2013  Rp            8.001.739   Rp             212.677.470  100% 0,04 

 2014  Rp            9.870.264   Rp               24.910.211  100% 0,40 

 2015  Rp          10.173.713   Rp               26.560.624  100% 0,38 

 2016  Rp          10.401.125   Rp               28.901.948  100% 0,36 

 2017  Rp          11.295.184   Rp               31.619.514  100% 0,36 

 

    

  

 PERHITUNGAN WC 

 

      PROPORSI EKUITAS 

   TOTAL EKUITAS TOTAL MODAL %   

 2013  Rp          13.265.731   Rp             212.677.470  100% 0,06 

 2014  Rp          15.039.947   Rp               24.910.211  100% 0,60 

 2015  Rp          16.386.911   Rp               26.560.624  100% 0,62 

 2016  Rp          18.500.823   Rp               28.901.948  100% 0,64 

 2017  Rp          20.324.330   Rp               31.619.514  100% 0,64 

 

      PERHITUNGAN RD 

      PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

  

TAHU
N 

BEBAN AKURAL TOTAL HUTANG rd (1-T) (1-T) HASIL 

2013  Rp                848.674   Rp                 8.001.739  0,11 0,75 0,08 

2014  Rp            1.312.020   Rp                 9.870.264  0,13 0,75 0,10 

2015  Rp            1.577.730   Rp               10.173.713  0,16 0,75 0,12 

2016  Rp            1.731.828   Rp               10.401.125  0,17 0,75 0,12 

2017  Rp            1.472.210   Rp               11.295.184  0,13 0,75 0,10 

 

 

 



 
 

 
 

 

PERHITUNGAN RS 

     RS 

TAHUN DEVIDEN HARGA SAHAM GROWTH HASIL 

2013 186 5100 19,79 19,83 

2014 190 6575 17,13 17,16 

2015 222 6737 6,63 6,66 

2016 256 8575 8,82 8,85 

2017 154 9275 9,40 9,42 

 

PERHITUNGAN WACC 

      TAHUN Wd  rd (1-T) Wc Rs HASIL 

2013 0,04 0,08 0,06 19,83 1,24 

2014 0,40 0,10 0,60 17,16 10,40 

2015 0,38 0,12 0,62 6,66 4,16 

2016 0,36 0,12 0,64 8,85 5,71 

2017 0,36 0,10 0,64 9,42 6,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran  6 

PT Multi Bintang Indonesia Tbk 

 

      PERHITUNGAN WD 

 

      PROPORSI UTANG  

 
  TOTAL UTANG 

TOTAL 

MODAL 
%   

 2013  Rp                         794.615   Rp      1.782.148  100% 0,45 

 2014  Rp                     1.677.254   Rp      2.231.051  100% 0,75 

 2015  Rp                     1.334.373   Rp      2.100.853  100% 0,64 

 2016  Rp                     1.454.398   Rp      2.275.038  100% 0,64 

 2017  Rp                     1.445.173   Rp      2.510.078  100% 0,58 

 

    

  

 PERHITUNGAN WC 

 

      PROPORSI EKUITAS 

 
  TOTAL EKUITAS 

TOTAL 

MODAL 
%   

 2013  Rp                         987.533   Rp      1.782.148  100% 0,55 

 2014  Rp                         553.797   Rp      2.231.051  100% 0,25 

 2015  Rp                         766.480   Rp      2.100.853  100% 0,36 

 2016  Rp                         820.640   Rp      2.275.038  100% 0,36 

 2017  Rp                     1.064.905   Rp      2.510.078  100% 0,42 

 

      PERHITUNGAN RD 

      PT Multi Bintang Indonesia Tbk 

  

TAHUN 
BEBAN HUTANG YANG 

MASIH HARUS DIBAYAR 
TOTAL 

HUTANG 
rd (1-T) (1-T) HASIL 

2013 Rp                                      - Rp         794.615 0,00 0,75 0,00 

2014 Rp                                      - Rp      1.677.254 0,00 0,75 0,00 

2015 Rp                         374.573 Rp      1.334.373 0,28 0,75 0,21 

2016 Rp                         479.237 Rp      1.454.398 0,33 0,75 0,25 

2017 Rp                         457.387 Rp      1.445.173 0,32 0,75 0,24 

 

 

 



 
 

 
 

 

PERHITUNGAN RS 

     RS 

TAHUN DEVIDEN HARGA SAHAM GROWTH HASIL 

2013 16783 12000 54,69 56,09 

2014 23157 12000 25,19 27,12 

2015 138 8200 -5,84 -5,82 

2016 392 11750 8,29 8,32 

2017 371 13800 10,33 10,36 

 

PERHITUNGAN WACC 

      TAHUN Wd  rd (1-T) Wc Rs HASIL 

2013 0,45 0,00 0,55 56,09 31,08 

2014 0,75 0,00 0,25 27,12 6,73 

2015 0,64 0,21 0,36 -5,82 -1,99 

2016 0,64 0,25 0,36 8,32 3,16 

2017 0,58 0,24 0,42 10,36 4,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Lampiran  7  

PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

 

      PERHITUNGAN WD 

 

      PROPORSI UTANG  

   TOTAL UTANG TOTAL MODAL %   

 2013  Rp         39.719.660   Rp          77.611.416  100% 0,51 

 2014  Rp         44.710.509   Rp          85.938.885  100% 0,52 

 2015  Rp         48.709.933   Rp          91.831.526  100% 0,53 

 2016  Rp         38.233.092   Rp          82.174.515  100% 0,47 

 2017  Rp         41.182.764   Rp          87.939.488  100% 0,47 

 

    

  

 PERHITUNGAN WC 

 

      PROPORSI EKUITAS 

   TOTAL EKUITAS TOTAL MODAL %   

 2013  Rp         37.891.756   Rp          77.611.416  100% 0,49 

 2014  Rp         41.228.376   Rp          85.938.885  100% 0,48 

 2015  Rp         43.121.593   Rp          91.831.526  100% 0,47 

 2016  Rp         43.941.423   Rp          82.174.515  100% 0,53 

 2017  Rp         46.756.724   Rp          87.939.488  100% 0,53 

 

      PERHITUNGAN RD 

      PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

  

TAHUN BEBAN AKURAL TOTAL HUTANG rd (1-T) (1-T) HASIL 

2013  Rp           1.513.147   Rp          39.719.660  0,04 0,75 0,03 

2014  Rp           2.051.104   Rp          44.710.509  0,05 0,75 0,03 

2015  Rp           2.137.266   Rp          48.709.933  0,04 0,75 0,03 

2016  Rp           2.250.066   Rp          38.233.092  0,06 0,75 0,04 

2017  Rp           2.153.449   Rp          41.182.764  0,05 0,75 0,04 

 
 
 
 
 
 
 

     



 
 

 
 

 
 
 

PERHITUNGAN RS 

      RS 

 TAHUN DEVIDEN HARGA SAHAM GROWTH HASIL 

 2013 185 6700 30,68 30,71 
 2014 142 7450 10,91 10,93 
 2015 220 5175 6,69 6,73 
 2016 163 7925 -10,52 -10,50 
 2017 235 7675 7,02 7,05 
  

PERHITUNGAN WACC 

      TAHUN Wd  rd (1-T) Wc Rs HASIL 

2013 0,51 0,03 0,49 30,71 15,01 

2014 0,52 0,03 0,48 10,93 5,26 

2015 0,53 0,03 0,47 6,73 3,18 

2016 0,47 0,04 0,53 -10,50 -5,59 

2017 0,47 0,04 0,53 7,05 3,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Lampiran  8 

PT Perusahaan London Sumatra Indonesia Tbk 

     PERHITUNGAN WD 

     PROPORSI UTANG  

  TOTAL UTANG TOTAL MODAL %   

2013  Rp           1.360.889   Rp             7.974.876  100% 0,17 

2014  Rp           1.436.312   Rp             8.655.146  100% 0,17 

2015  Rp           1.510.814   Rp             8.848.792  100% 0,17 

2016  Rp           1.813.104   Rp             9.459.088  100% 0,19 

2017  Rp           1.622.216   Rp             9.744.381  100% 0,17 

    

  

PERHITUNGAN WC 

     PROPORSI EKUITAS 

  TOTAL EKUITAS TOTAL MODAL %   

2013  Rp           6.613.987   Rp             7.974.876  100% 0,83 

2014  Rp           7.218.834   Rp             8.655.146  100% 0,83 

2015  Rp           7.337.978   Rp             8.848.792  100% 0,83 

2016  Rp           7.645.984   Rp             9.459.088  100% 0,81 

2017  Rp           8.122.165   Rp             9.744.381  100% 0,83 

 

PERHITUNGAN RD 

      PT Perusahaan London Sumatra Indonesia Tbk 

  

TAHUN 

BEBAN MASIH 

HARUS 

DIBAYAR 

TOTAL HUTANG rd (1-T) HASIL 

2013 Rp               86.643 Rp             1.360.889 0,06 0,75 0,05 

2014 Rp                 65.256 Rp             1.436.312 0,05 0,75 0,03 

2015 Rp                 65.519 Rp             1.510.814 0,04 0,75 0,03 

2016 Rp               128.192 Rp             1.813.104 0,07 0,75 0,05 

2017 Rp                 60.531 Rp             1.622.216 0,04 0,75 0,03 

 
 
 
 

     



 
 

 
 

 
 

PERHITUNGAN RS 

 

      RS 

 TAHUN DEVIDEN HARGA SAHAM GROWTH HASIL 

 2013 66 1840 5,60 4,68 
 2014 45 1905 8,53 8,55 
 2015 53 1320 2,24 2,28 
 2016 37 1740 6,90 6,92 
 2017 35 1355 3,02 3,05 
  

PERHITUNGAN WACC 

      TAHUN Wd rd (1-T) Wc Rs HASIL 

2013 0,17 0,48 0,83 5,64 4,76 

2014 0,17 0,03 0,83 8,55 7,14 

2015 0,17 0,03 0,83 2,28 1,90 

2016 0,19 0,05 0,81 6,92 5,60 

2017 0,17 0,03 0,83 3,05 2,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


