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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keadaan perekonomian pada saat ini sangat tergantung dengan masalah 

pendanaan, terutama pada perusahaan yang sedang tumbuh, karena senantiasa 

berhadapan dengan persoalan penambahan modal untuk mengembangkan skala 

produksi dan memperluas pasar untuk mencapai tingkat operasional lebih efisien. 

Dalam sebuah perusahaan pendanaan merupakan salah satu aktivitas vital untuk 

menunjang operasional perusahaan. Aktivitas pendanaan adalah usaha perusahaan 

untuk memperoleh dana, baik dari internal maupun eksternal guna memenuhi 

kebutuhan operasional perusahaan. Dana atau modal ini harus digunakan seefektif 

dan seefisien mungkin untuk dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang maksimal. 

Menurut Satmoko dan Sudarman (2011), kebijakan pendanaan perusahaan 

ditentukan dengan menganalisa komposisi antara hutang dan modal sendiri yang 

dimiliki oleh perusahaan. Masalah pendanaan merupakan bagian yang sangat penting 

bagi dunia usaha, karena berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, seperti 

kreditur, pemegang saham, serta pihak manajemen perusahaan sendiri. Pendanaan 

dapat berasal dari internal perusahaan dan atau eksternal. Pendanaan internal dapat 

berupa laba ditahan serta depresiasi. Sedangkan dana yang diperoleh dari sumber 

eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur, pemegang surat hutang 

(bondholders) dan pemilik perusahaan. 
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Dana yang diperoleh dari para pemilik merupakan modal sendiri, sedangkan 

pemenuhan kebutuhan dana yang berasal dari kreditur merupakan hutang bagi 

perusahaan. Keputusan pendanaan yang berhubungan dengan penentuan proporsi 

hutang menjadi penting karena berkaitan dengan kepentingan pemegang saham 

(pihak principal). Gitman (2003:15) dalam Joni dan Lina (2010), mengungkapkan hal 

ini sejalan dengan teori keuangan modern yang menyatakan bahwa tujuan utama 

perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Struktur 

permodalan banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, bahkan setiap negara 

mempunyai faktor-faktor khusus tersendiri yang dapat mempengaruhi struktur modal 

itu secara langsung. Dikutip dari website Indonesia - Investment 

(https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/item6?) yang diakses pada 

tanggal 7 Mei 2017 tertera bahwa khususnya di Indonesia yang merupakan negara 

berkembang dengan pasar modal yang masih terbilang dangkal atau lemah, dan 

hutang dari ekuitas merupakan sumber pembiayaan yang dominan.   

Brigham dan Houston (2001) mengatakan bahwa keputusan struktur modal 

secara langsung juga berpengaruh terhadap besarannya risiko yang ditanggung 

pemegang saham serta besarnya tingkat pengembalian atau tingkat keuntungan yang 

diharapkan. Keputusan struktur modal yang diambil oleh manajer tersebut tidak saja 

berpengaruh terhadap profitabilitas, tetapi juga berpengaruh terhadap risiko keuangan 

yang dihadapi perusahaan. Risiko keuangan tersebut meliputi kemungkinan 

ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban - kewajibannya dan 

kemungkinan tidak tercapainya laba yang ditargetkan perusahaan. Prabansari dan 

https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/item6
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Kusuma (2005) dalam Seftianne dan Handayani (2011), menyimpulkan dari uraian 

yang telah dijelaskan diatas, tampak bahwa keputusan struktur modal merupakan 

keputusan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Menurut Ross dkk (2009:4), “struktur modal (capital structure) sebuah 

perusahaan adalah kombinasi spesifik ekuitas dan utang jangka panjang yang 

digunakan perusahaan untuk mendanai operasinya. Struktur modal yang optimal 

adalah suatu kondisi dimana sebuah perusahaan dapat menggunakan kombinasi utang 

dan ekuitas secara ideal, yaitu menyeimbangkan nilai perusahaan dan biaya atas 

struktur modalnya. Menurut Margaretha (2011:115), “struktur modal optimal adalah 

keadaan dimana WACC (weighted average cost of capital) diminimalkan, karenanya 

akan memaksimalkan nilai perusahaan”. Berarti dapat juga diartikan bahwa struktur 

modal yang optimal ialah struktur modal yang dapat meminimalkan biaya modal rata-

rata tertimbang. Biaya modal rata-rata tertimbang (weighted average cost of capital - 

WACC) yang semakin kecil maka akan memaksimalkan laba dan akan 

mempengaruhi tingginya nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan digunakan sebagai alat pengukur keberhasilan perusahaan 

dalam mencapai tujuan manajemen perusahaan. Sartono (2011:228) mengemukakan 

bahwa, “nilai perusahaan dapat diperoleh dengan membagi laba setelah pajak EBIT 

(1-T) dengan biaya modal rata-rata tertimbang (  )”. Untuk mencapai tujuan 

manajemen dengan apabila keputusan perusahaan dalam menetapkan struktur 



4 
 

modalnya adalah optimal. Penetapan struktur modal yang optimal akan membawa 

nilai perusahaan yang baik. 

Dalam menganalisis struktur modal peneliti menggunakan debt ratio dengan 

alat ukur yang digunakan penulis adalah debt to total asset ratio (DAR). Besaran 

aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan 

berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.  Rasio total hutang dengan total aktiva 

yang biasa disebut rasio hutang (debt ratio), mengukur persentase besarnya dana 

yang berasal dari hutang. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah 

modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan 

keuntungan bagi perusahaan. Semakin besarnya rasio hutang berarti semakin kecil 

tingkat solvabilitasnya sehingga jaminan bagi para kreditur juga makin kecil, sebagai 

imbangan dari meningkatnya resiko tersebut para kreditur juga menaikkan tingkat 

bunga yang diisyaratkan yang mana hal ini juga mengakibatkan kenaikan biaya. 

Dengan menggunakan lebih banyak utang akan menaikkan biaya utang maupun 

ekuitas. Meningkatnya biaya modal maupun biaya utang tersebut mengakibatkan 

terjadinya kenaikkan biaya modal rata-rata tertimbang (weight average capital 

charge). 

Struktur modal sangat dipengaruhi perkembangan pasar saham. Keberadaan 

pasar saham telah memberikan kesempatan pada perusahaan untuk meningkatkan 

sumber dananya. Keputusan manajemen mengenai sumber pendanaan melalui pasar 

saham, yaitu mengenai pemilihan pendanaannya antara hutang dan ekuitas, tercermin 

dalam struktur modalnya. Hestuningrum (2012) mengatakan bahwa Indonesia sebagai 
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negara yang sedang berkembang menunjukkan fenomena yang cukup menarik, yaitu 

adanya tingkat utang yang tinggi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Indonesia 

merupakan negara yang berada dijalur strategis untuk perdagangan. Dari semua 

produk yang beredar di Indonesia, produk makanan dan minuman menjadi salah satu 

kebutuhan pokok dikarenakan tipe masyarakat Indonesia yang konsumtif terlebih 

untuk bahan pangan. Tercatat ada 14 perusahaan besar di Bursa Efek Indonesia yang 

bergerak di bidang makanan dan minuman. Dari 14 perusahaan besar tersebut, 

peneliti mengambil 2 perusahaan yang berkompeten dan saling bersaing dalam pasar 

dengan ekuitas yang hamper mendekati sama, yaitu PT Ultrajaya Milk Industry & 

Trading Company Tbk dan PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk.  

Tabel 1. 1. Ekuitas Perusahaan Pada Tahun 2011 - 2015 

Nama 

Perusahaan 
Tahun 

Ekuitas 

(Jutaan) 

Penjualan 

(Jutaan) 

Beban 

Pejualan 

(Jutaan) 

Laba 

(Jutaan) 

PT Ultrajaya 

Milk Industry 

& Trading 

Company Tbk 

2011  Rp 1,402,446  Rp 2,102,383 Rp 1,476,677 Rp 101.323 

2012  Rp 1,676,519  Rp 2,809,851 Rp 1,908,109 Rp 353,431 

2013  Rp 2,015,146  Rp 3,460,231 Rp 2,446,448 Rp 325,127 

2014  Rp 2,273,306  Rp 3,916,789 Rp 2,979,799 Rp 283,061 

2015  Rp 2,797,505  Rp 4,393,932 Rp 3,011,443 Rp 523,100 

PT. Tiga Pilar 

Sejahtera Tbk 

2011  Rp 1,832,817  Rp 1,752,802 Rp 1,330,461 Rp 149,951 

2012  Rp 2,033,453  Rp 2,747,623 Rp 2,142,377 Rp 253,664 

2013  Rp 2,356,773  Rp 4,056,735 Rp 3,143,263 Rp 346,728 

2014  Rp 3,585,936  Rp 5,139,974 Rp 4,099,240 Rp 377,903 

2015  Rp 3,966,907  Rp 6,010,895 Rp 4,737,175 Rp 373,750 

 

Dari tabel 1.1. diatas pada tahun 2011 PT Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Company Tbk ekuitas sebesar Rp 1,402,446,- penjualan sebesar Rp 2,102,383,- 

dengan beban penjualan sebesar Rp 1,476,677,- dan laba sebesar Rp 101.323,- 
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sedangkan PT tiga Pilar Sejahtera Tbk mempunyai ekuitas sebesar Rp 1,832,817,- 

penjualan sebesar Rp 1,752,802,- dengan beban penjualan sebesar Rp 1,330,461,- dan 

laba sebesar Rp 149,951,-. Tahun 2012 PT Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Company Tbk mempunyai ekuitas sebesar Rp 1,676,519,- penjualan sebesar Rp 

2,809,851,- dengan beban penjualan sebesar Rp 1,908,109,- dan laba sebesar Rp 

353,431,- sedangkan PT tiga Pilar Sejahtera mempunyai ekuitas sebesar Rp 

2,033,453,- penjualan sebesar Rp 2,747,623,- dengan beban penjualan sebesar Rp 

2,142,377,- dan laba sebesar Rp 253,664,-. Ekuitas, penjualan dan beban penjualan 

kedua perusahaan tiap tahunnya meningkat dengan laba berfluktuasi, dimana pada 

tahun 2015 ekuitas PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk sebesar Rp 

2,797,505,- penjualan Rp 4,393,932,- dengan beban penjualan sebesar Rp 3,011,443,- 

dan laba sebesar Rp 523,100,- sedangkan PT tiga Pilar Sejahtera Tbk mempunyai 

ekuitas Rp 3,966,907,- penjualan sebesar Rp 6,010,895,- dengan beban penjualan 

sebesar Rp 4,737,175,- dan laba sebesar Rp 373,750,-.  

Setelah melihat laporan tahunan dari kedua perusahaan tersebut, penjualan 

dari kedua perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya namun mengalami 

fluktuasi pada laba. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja 

keuangan perusahaan kurang baik karena perusahaan mengalami peningkatan setiap 

tahunnya namun mengalami fluktuasi pada laba. Meningkatnya tingkat penjualan 

tersebut membuat pihak manajemen menginginkan untuk melakukan penambahan 

modal perusahaan di masa yang akan datang dengan tujuan membiayai operasi 

perusahaan dan untuk melakukan perluasan usaha serta memenuhi permintaan 

penjualan. Penambahan modal yang akan dilakukan oleh Ultrajaya Milk Industry & 
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Trading Company dan PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk berhubungan dengan alternatif 

pendanaan yang akan dipilih agar nilai perusahaan terus meningkat. Pemilihan 

alternatif pendanaan tersebut berkaitan dengan proporsi struktur modal yang akan 

ditetapkan oleh Ultrajaya Milk Industry & Trading Company dan PT. Tiga Pilar 

Sejahtera Tbk. 

Dalam penelitian ini ingin melihat perbandingan struktur modal antara 

Ultrajaya Milk Industry & Trading Company dengan PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk 

periode 2011-2015, apakah dari kedua perusahaan ini telah menerapkan struktur 

modal yang optimal ataukah belum. Dimana dilihat dari kedua perusahaan tersebut 

bergerak dalam sub-sektor yang sama dan juga merupakan pesaing bagi satu sama 

lainnya. Dan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti ingin 

mengangkat judul penelitian, yaitu “ANALISIS PERBANDINGAN STRUKTUR 

MODAL YANG OPTIMAL UNTUK MENINGKATKAN NILAI PERUSAHAAN 

PADA PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY TBK. DAN 

PT. TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK. PERIODE 2011-2015”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana struktur modal PT Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Company. Tbk dan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. periode 2011-2015? 

2. Bagaimana perbandingan struktur modal PT Ultrajaya Milk Industry & 

Trading Company Tbk dan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. periode 

2011-2015? 
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3. Dari perbandingan itu, perusahaan mana yang struktur modalnya lebih 

optimal untuk meningkatkan nilai perusahaan? 

4. Bagaimana proyeksi laporan keuangan tahun 2016 pada perusahaan PT 

Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk dan PT. Tiga Pilar 

Sejahtera Food Tbk.? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis struktur modal perusahaan PT Ultrajaya Milk Industry & 

Trading Company Tbk dan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk periode 

2011-2015. 

2. Untuk mengetahui perbandingan struktur modal perusahaan PT Ultrajaya 

Milk Industry & Trading Company Tbk dan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food 

Tbk periode 2011-2015. 

3. Untuk mengetahui perusahaan mana yang telah menerapkan struktur modal 

optimal dan meningkatkan nilai perusahaan. 

4. Untuk mengetahui posisi struktur modal guna meningkatan nilai 

perusahaan dengan memperhatikan proyeksi laporan keuangan 2016. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai analisis struktur modal 

yang optimal guna meningkatkan nilai perusahaan.  

2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi peneliti 
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Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai struktur 

modal terkhusus pada peningkatan nilai guna perusahaan.  

b. Bagi manajemen 

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada 

manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan. 

c. Bagi akademisi  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur dan 

referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait analisis 

struktur modal yang optimal guna meningkatkan nilai perusahaan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini merujuk kepada Pedoman Penulisan 

Skripsi yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sistematika penulisan ini 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran penilitian yang lebih jelas, 

sederhana, dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca dalam 

memahami penulisan dalam penelitian yang telah dibuat, dari masing-masing 

bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi 

latarbelakang yang mendasari munculnya permasalahan, 

perumusan permasalahan, tujuan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 
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Bab ini merupakan kajian dari beberapa literatur mengenai 

teori- teori yang nantinya menjadi dasar acuan dan 

berhubungan dengan tema penulisan ilmiah secara 

keseluruhan. Hasil kajian literatur ini akan digunakan menjadi 

dasar teori untuk membahas bab-bab selanjutnya. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan metode penelitian, jenis data yang digunakan

 beserta sumbernya, dan teknik pengumpulan data ilmiah yang

 digunakan peneliti untuk menganalisis permasalah yang

 diangkat dalam penelitian ini. 

 BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menyajikan sejarah objek penelitian dan profil singkat

 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. 

BAB V HASIL ANALISIS 

Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan

 pembahasannya sehingga dapat diketahui hasil analisis dari

 yang di teliti dari studi kasus yang dilakukan oleh peneliti

 dengan menggunakan teori-teori yang ada. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan ilmiah yang 

memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah dikemukakan 

di Bab 1. 


