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Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Faktor faktor yang mempengaruhi pengusaha sanitaer
dalam menentukan sumber pendanaan usahanya. Penelitian dilakukan dengan survey melalui
kuisioner kepada perusahaan sampel. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan sanitaer yang ada
di kota Jambi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan sanitaer di Kota Jambi sebagian besar
(73,33%) menjalankan usahanya dengan modal awal yang relatif kecil yaitu di bawah 50 Juta
rupiah. Jumlah karyawan yang bekerja pada perusahaan sanitaer di kota Jambi sebagian besar
(66,67%) kurang dari 10 orang karyawan dan sebagian besar (73,33%) menjalankan usahanya
dengan modal sendiri.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pertimbangan pengusaha sanitaer dalam
menentukan komposisi pendanaannya (struktur modal) diperoleh hasil bahwa faktor profitabilitas,
kendali perusahaan, perilaku manajemen dan kondisi internal perusahaan menjadi faktor penentu
usaha sanitaer di kota Jambi dalam menentukan komposisi struktur modalnya. Sedangkan faktor
lain yaitu stabilitas penjualan, pajak, kondisi pasar dan fleksibiltas keuangan tidak begitu menjadi
pertimbangan manajer keuangan usaha sanitaer di Kota Jambi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap Faktor yang mempengaruhi struktur modal
diperoleh hasil bahwa manajer keuangan usaha sanitaer di kota Jambi dalam menentukan jumlah
hutang yang tepat mendanai usaha adalah terkait dengan masalah profitabilitas, kepemilikan
manajer, sustainability, cash flow, opportunity (peluang usaha), signaling bagi pelanggan dan faktor
motivasi usaha.

Kata Kunci : Struktur modal, profitabilitas, kendali perusahaan, perilaku manajemen, kondisi
internal
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PENDAHULUAN

Untuk mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi yang efisien, pemerintah
secara terus-menerus mengembangkan jaringan infrastruktur baik itu di bidang energi,
transportasi dan telekomunikasi di semua kawasan di Indonesia. Dengan pengadaan jaringan
infrastruktur tersebut, maka diperlukan produk-produk yang  mendukungnya. Dengan
demikian akan terjadi peningkatan produk maupun jasa  yang  menunjang  pembangunan
jaringan  infrastruktur. Seiring dengan pembangunan jaringan infrastruktur tersebut diatas
maka salah satu usaha yang ikut dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang
berkesinambungan adalah bidang usaha Sanitaer yang menyediakan kebutuhan akan produk
sanitasi, ventilasi dan perangkat pembuatan sarana jalan dan bangunan.

Hasil produksi usaha sanitaer dipergunakan untuk pengembangan industri-industri
lain yaitu baik industri Agriculture, Industri properti dan Industri transportasi. Sehingga
keberadaan usaha sanitaer memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi
Indonesia.

Perkembangan bidang usaha sanitaer di kota Jambi seiring dengan perkembangan
pembangunan yang dilakukan mengalami peningkatan yang cukup pesat, hal ini
menyebabkan manajemen perusahaan dihadapkan pada suatu keputusan penting dalam
bidang keuangan, yaitu masalah pendanaan yang menyangkut usaha-usaha pemenuhan
kebutuhan modal. Secara umum terdapat dua bentuk dasar pembiayaan pada perusahaan,
yaitu modal sendiri dan modal asing. Dimana modal asing terdiri dari obligasi atau hutang
jangka panjang, sedangkan modal sendiri terdiri dari saham dan laba ditahan.

Perusahaan perlu mengusahakan tercapainya keseimbangan yang optimal dalam
menggunakan kedua sumber dana tersebut atau dalam menentukan struktur modal. Struktur
modal merupakan perimbangan jumlah hutang jangka pendek yang bersifat permanent,
hutang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa. Menurut  Sartono (1996:302),
”Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang dapat meminimalkan biaya modal
rata-rata atau memaksimalkan nilai perusahaan”.

Teori struktur modal dalam manajemen keuangan diantaranya terdiri dari, Static Trade-
Off (STO) yang dikemukakan oleh Miller (1977) dan Pecking Order Theory (POT) yang
pertama kali dikemukakan oleh Myers dan Majluf (1984). Penggunaan alternatif sumber dana
perusahaan dengan teori STO didasarkan pada cost dan benefit-nya antara biaya modal dan
keuntungan penggunaan hutang yaitu, biaya kebangkrutan dan keuntungan pajak.
Penentuan struktur modal perusahaan dengan POT didasarkan pada keputusan struktur modal
secara hierarki dari pendanaan yang bersumber pada laba, hutang, sampai pada saham (dimulai
dari sumber dana dengan biaya termurah).

Walaupun secara teori faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal
sulit untuk diukur, berbagai penelitian empiris yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-
faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal perusahaan telah dilakukan. Bowen et
al. (1982), Bradley et al. (1984), Long dan Malitz (1985), Titman dan Wessels (1988),
Friend dan Hasbrouch (1988), Mackie-Mason (1990), Rajan dan Zingales (1995) yang
mengukur perilaku keputusan struktur modal dengan menggunakan leverage, dan faktor-
faktor dalam teori struktur modal seperti, assets tangibility, firm size, growth, profitability,
earning volatility, flexibility, dan lain-lain. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan di
Indonesia mengenai perilaku kebijakan struktur modal pada perusahaan manufaktur yang
listing di Bursa Efek Jakarta dilakukan oleh Ari Christianti (2006) menyimpulkan bahwa
Atribut assets tangibility, growth, profitability mempunyai pengaruh terhadap leverage
perusahaan mendukung hipotesis POT dalam penentuan keputusan struktur modal untuk
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perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta dan perilaku struktur modal untuk perusahaan
manufaktur di BEJ mendukung teori struktur modal POT.

Dilain pihak, Graham et al (2002), Beattie (2004) dan Brighi et al (2007) juga
melakukan penelitian untuk mengetahui perilaku manajer keuangan dalam mengambil
keputusan struktur modal namun dengan metode penelitian yang berbeda, yaitu dengan
melakukan survey.  Bukti yang diperoleh dari survey tersebut adalah bahwa perusahaan yang
menjadi sampel dapat dikelompokkan berdasarkan teori yang diterapkan dalam pengambilan
keputusan struktur modalnya baik teori Static Trade-Off (STO) maupun Pecking Order
Theory (POT).

Fenomena yang menarik dalam hal ini adalah bahwa penelitian-penelitian yang telah
dipaparkan di atas sebagian besar menggunakan sampel perusahaan yang sudah listing dan
juga berskala besar baik berupa studi empirik maupun survey. Sementara penelitian pada
perusahaan dengan skala kecil masih jarang dilakukan sehingga berdasarkan hal tersebut
penelitian kali ini bermaksud melakukan survey dengan menggunakan sampel perusahaan
yang berskala kecil dengan tujuan untuk membuktikan apakah ada perbedaan hasil yang
diperoleh mengenai teori yang diterapkan dalam pengambilan keputusan struktur modal
perusahaan. Dengan demikian ingin dilihat gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi
struktur modal perusahaan sanitaer di kota jambi serta Bagaimana pengelompokan
perusahaan berdasarkan teori struktur modal yang diterapkan perusahaan dalam pengambilan
keputusan struktur modal.

LANDASAN TEORI
Struktur modal atau Leverage

Struktur modal atau leverage merujuk pada bauran relatif dari sekuritas hutang dan
ekuitas dalam struktur keuangan jangka panjang suatu perusahaan (Megginson, 1997; 305).
Sementara Homaifar (1994; 10), menyatakan struktur modal adalah perpaduan dari nilai
hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan yang tercermin dalam laporan
keuangan perusahaan pada akhir tahun. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal
yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian sehingga
memaksimalkan harga saham. Seperti dikemukakan oleh Weston & Brigham (1993; 622)
sebagai berikut: “Therefore, the optimal capital structure is the one that strikes a balance
between risk and return so as to maximize the stock price”.

Teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur modal
terhadap nilai perusahaan, kalau keputusan investasi dan dividen dipegang konstan. Hal ini
berarti bahwa kalau perubahan struktur modal tidak merubah nilai perusahaan, berarti tidak
ada struktur modal yang terbaik, semua struktur modal adalah baik. Teori struktur modal
optimal dapat dijelaskan dengan dua pendekatan seperti dikemukakan oleh Husnan (1996;
293) berikut:
1. Pendekatan tradisional
Pendekatan tradisional berpendapat bahwa dalam pasar modal yang sempurna dan tidak ada
pajak, nilai perusahaan (atau biaya modal perusahaan) bisa diubah dengan cara merubah
struktur modalnya (yaitu B/S), atau dengan kata lain ada struktur modal optimal. Perusahaan
dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui penggunaan hutang secara hati-hati. Hal ini
disebabkan karena pada tingkat hutang/leverage tertentu biaya modal rata-rata menurun yang
diikuti oleh naiknya nilai perusahaan, dan pada tingkat hutang/leverage tertentu biaya modal
rata-rata akan naik diikuti turunnya nilai perusahaan. Asumsinya bahwa pada tingkat
hutang/leverage tertentu biaya modal sendiri dan biaya hutang konstan, dan pada tingkat
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hutang/leverage tertentu biaya tersebut meningkat karena adanya faktor risiko akibat
besarnya penggunaan hutang.

2.  Pendekatan Modigliani – Miller (MM)
Mereka menunjukkan kemungkinan munculnya proses arbitrase yang akan membuat harga
saham (atau nilai perusahaan) yang tidak menggunakan hutang maupun yang menggunakan
hutang akhirnya sama. Pendekatan MM mengasumsikan bahwa pasar modal sempurna dan
tidak ada pajak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa nilai setiap perusahaan merupakan
kapitalisasi laba operasi bersih/Net operating income yang diharapkan dengan tingkat
kapitalisasi konstan yang sesuai dengan tingkat risiko perusahaan. Selanjutnya Modigliani
dan Miller juga berpendapat bahwa apabila hutang/leverage perusahaan besar, maka biaya
modal sendiri juga besar, karena adanya risiko yang dihadapi oleh pemilik modal sendiri
yang semakin besar. Dengan demikian para pemilik modal sendiri mengharapkan tingkat
keuntungan yang semakin besar pula, berarti bahwa tingkat keuntungan yang diharapkan oleh
pemilik modal sendiri adalah sebesar tingkat keuntungan atas modal sendiri dari perusahaan
yang tidak memiliki hutang ditambah dengan premi risiko. Namun struktur modal menjadi
tidak relevan apabila ada pajak dan pasar modal tidak sempurna.
Hutang mempunyai implikasi yang penting dan sekaligus menunjukkan keuntungannya,
karena:

1. Pembayaran bunga adalah tax deductible, yang menurunkan biaya efektif hutang
2. debtholder memperoleh return yang pasti, sehingga stockholder tidak harus membagi

profitnya jika bisnis sangat berhasil.
3. Melalui financial leverage dimungkinkan laba per lembar saham /EPS akan meningkat.
4. Kendali terhadap operasi perusahaan oleh pemegang saham yang ada tidak berubah.
Hal ini seperti dikemukakan oleh Brigham dan Joel (1998; 75) bahwa penggunaan leverage
mempunyai implikasi penting sebagai berikut:
1. By raising funds through debt, stockholders can maintain control of a firm while limiting

their investment.
2. Creditors look to the equity, or owner-supplied funds, to provide a margin of safety, so if

the stockholders have provided only a small proportion of the total financing, the risks of
the enterprise are borne mainly by its creditors.

3. If the firm earns more on investments financed with borrowed funds than it pays in
interest, the return on the owners’capital is magnified, or “leveraged”.

Di lain pihak ada kerugian yang timbul dari penggunaan hutang yang dapat dijelaskan
sebagai berikut: Semakin tinggi debt ratio, berarti semakin berisiko perusahaan karena
semakin tinggi bunga yang harus dibayar. Jika perusahaan jatuh pada waktu-waktu berat dan
operating income tidak cukup untuk menutup beban bunga, stockholder harus
mengangkatnya dari kejatuhan, dan kalau tidak, maka akan menyebabkan kebangkrutan.
(Brigham dan Joel, 1998; 491).

Munculnya agency problem yang meningkatkan agency cost atau biaya keagenan
(Agency theory). Agency cost timbul ketika para stakeholder saling memonitor perilaku satu
sama lainnya (Van Horne, 2002; 271).

Fokus pembicaraan mengenai struktur modal adalah penggunaan hutang atau
leverage, karena nilai perusahaan diharapkan meningkat apabila perusahaan mengubah
struktur modalnya mencapai optimal melalui penggunaan hutang/leverage secara hati-hati.
Dengan demikian struktur modal atau leverage diartikan sebagai posisi struktur modal
perusahaan pada saat ini. Dikemukakan oleh Rajan dan Luigi (1995; 1429) leverage diukur
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sebagai rasio antara total liabilities terhadap total assets; yang kedua leverage adalah rasio
antara total debt terhadap total assets.
Uraian di atas menunjukkan bahwa penggunaan hutang dalam struktur modal perusahaan, si
satu pihak menguntungkan perusahaan, namun di lain pihak justru merugikan perusahaan.
Oleh karena itu diharapkan perusahaan dapat mengambil kebijakan struktur modal yang
optimal.

Kebijakan Struktur Modal
Kebijakan Struktur modal merupakan bagian dari keputusan struktur modal atau financing
decision dari perusahaan. Financing decision dari perusahaan dapat dipandang sebagai dua
masalah yang berkaitan yaitu financing tactics dan financing policy seperti dikemukakan oleh
Haley dan Schall (1979; 278). Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Financing tactics digunakan untuk pilihan alat-alat pendanaan tertentu dalam periode

sekarang, misalnya pendanaan untuk capital budget sekarang, artinya pendanaan terjadi
pada tahun/waktu 0.

2. Financing policy merujuk pada pertanyaan tentang bauran pendanaan jangka panjang apa
yang seharusnya.

Ketika financing tactics mempengaruhi nilai akan menjadi financing policy, demikian juga
dividend policy juga dipandang sebagai bagian dari financing policy, karena pilihan antara
membayar dividen dan menjual saham baru untuk mendanai investasi atau menggunakan
dana-dana yang dihasilkan secara internal yang membatasi dividen. Implikasinya bahwa
pembayaran dividen sekarang akan dikurangi sejumlah yang ditahan tersebut. Sementara itu
Investment policy merupakan pilihan : kebijakan penyusutan dan pajak yang dapat dikurangi
dari pembayaran hutang perusahaan. Suatu perusahaan diasumsikan mempunyai kelebihan
kas yang tersedia untuk investasi, dividen atau pengembalian hutang yang ada. Masalah
utama manajemen adalah menentukan bagaimana menaikkan investasi awal, dengan pilihan
pendanaan adalah saham, hutang, dana internal atau kombinasi dari ketiganya. Keputusan
dibuat dengan mempertimbangkan struktur modal pada saat ini dan persyaratan pendanaan
mendatang.

Dilain pihak Husnan (1994; 277) mengemukakan bahwa ada dua keputusan yang
menyangkut tentang bentuk dan komposisi pendanaan yang akan dipergunakan oleh
perusahaan, yaitu:
1. Keputusan struktur modal yaitu berapa banyak hutang dan modal sendiri yang akan

dipergunakan, yang akan menentukan besarnya rasio hutang dan modal sendiri, dan
bagaimana jenis hutang dan modal sendiri yang akan dipergunakan.

2. Keputusan yang menyangkut penentuan waktu (timing) yaitu kapan memperoleh hutang
atau modal sendiri, yang dikatikan dengan hipotesis pasar yang efisien. Implikasinya
bahwa apabila kita percaya bahwa pasar modal efisien, maka perusahaan akan menerima
harga yang wajar dari setiap sekuritas yang diterbitkan, dan upaya untuk ‘membodohi’
para pemodal dengan merekayasa laporan keuangan diragukan keberhasilannya, selama
pelaporan tersebut tidak merubah cash flow yang diterima oleh perusahaan. Hal ini
disebabkan karena cash flow-lah yang relevan bagi pemodal dan bukan laba akuntansi.
Model pilihan struktur modal teoritis yang dikemukakan oleh Megginson (1996; 315)
adalah The agency theory/tax shield trade-off model/trade-off model, The pecking order
hypothesis (POT) dan The signaling model of financial structure, yang masing-masing
dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. The agency theory/tax shield trade-off model/trade-off model, menyatakan bahwa
struktur modal yang diamati adalah hasil trade-off antara keuntungan pajak dari
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meningkatnya penggunaan hutang dengan meningkatnya biaya keagenan karena rasio
hutang mendekati tingkat kritis.

2. The pecking order hypothesis (POT), menyatakan bahwa para manajer mempunyai
informasi yang lebih baik tentang peluang investasi yang dihadapi perusahaannya
dibandingkan dengan investor luar (suatu asymmetric information) dan para manajer
bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemegang saham yang ada. The pecking
order hypothesis (POT) menunjukkan ada preferensi pendanaan pada sumber dana
internal dengan pertimbangan asymmetric information.

3. The signaling model of financial structure, juga mengasumsikan adanya asymmetric
information antara manajer dan investor tetapi para manajer menggunakan pertanda/
informasi yang mahal untuk membedakan perusahaannya dengan para pesaingnya
yang lebih lemah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan struktur modal.

Suatu perusahaan akan mengambil kebijakan struktur modal dengan berbagai
pertimbangan diantaranya dikemukakan oleh Brigham dan Joel (1995; 521) bahwa
perusahaan-perusahaan umumnya mengambil kebijakan struktur modal dengan
mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
1. Sales stability

Suatu perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat dengan aman mengambil
lebih banyak hutang dan membayar beban tetap yang lebih besar dibandingkan
dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil.

2. Asset structure
Perusahaan yang mempunyai aktiva-aktiva yang sesuai dengan sekuritas pinjamannya
cenderung menggunakan banyak hutang

3. Operating leverage
Suatu perusahaan yang mempunyai lebih sedikit operating leverage dapat
menggunakan financial leverage lebih baik karena interaksi dari operating dan
financial leverage menentukan pengaruh total dari turunnya penjualan terhadap
operating income dan net cash flow.

4. Growth rate
Perusahaan yang pertumbuhannya lebih cepat harus lebih mendasarkan pada modal
eksternal, karena flotation cost dari penjualan saham biasa melebihi biaya perolehan
hutangnya. Dengan demikian perusahaan-perusahaan dengan pertumbuhan cepat
cenderung menggunakan hutang lebih banyak dibandingkan perusahaan yang lebih
lambat pertumbuhannya.

5. Profitability
Perusahaan yang rate of return on investment (ROI)-nya sangat tinggi menggunakan
hutang relatif kecil. Meskipun tidak ada justifikasi teoritis, suatu penjelasan praktis
bahwa perusahaan yang sangat profitable tidak perlu menggunakan banyak pendanaan
hutang/debt financing. Tingginya rate of return memungkinkannya menggunakan
pandanaan internal dari laba ditahan/retained earning.

6. Taxes
Bunga adalah tax deductible expense, dan pengurangan tersebut paling bernilai bagi
perusahaan dengan tingkat pajak yang tinggi, karenanya tingkat pajak perusahaan
yang lebih tinggi akan lebih banyak keuntungan yang diperoleh dari pajak.

7. Control
Jika manajemen sekarang mempunyai hak suara (lebih 50% saham) tetapi tidak
dalam posisi membeli lebih banyak saham, mungkin akan memilih hutang untuk
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pendanaan barunya. Di lain pihak kelompok manajemen mungkin memutuskan
untuk menggunakan equity/saham dibandingkan hutang jika kondisi keuangan
perusahaan demikian lemah sehingga penggunaan hutang mungkin menyebabkan
risiko kegagalan yang serius, karena jika perusahaan gagal, manajer hampir mungkin
akan kehilangan pekerjaannya. Tetapi jika terlalu kecil hutang digunakan,
manajemen  akan mengalami risiko pengambilalihan. Jadi pertimbangan kendali
akan mengarahkannya menggunakan baik hutang ataupun ekuitas karena modal
menjadi perlindungan terbaik manajemen, yang akan bervariasi dari satu kondisi ke
kondisi lainnya. Jadi dalam setiap situasi, jika manajemen sama sekali tidak
terlindungi, ia pasti akan memperhatikan pengaruh struktur modal terhadap kendali
ini.

8. Management attitudes
Oleh karena tidak seorangpun dapat membuktikan bahwa suatu struktur modal akan
mengarahkan pada harga saham yang lebih tinggi dibandingkan yang lain,
manajemen dapat menggunakan judgement-nya sendiri tentang struktur modal yang
biasa. Banyak manajemen cenderung menjadi lebih konservatif dibandingkan yang
lain dan karenanya menggunakan hutang lebih sedikit dibanding perusahaan rata-
rata dalam industrinya. Padahal manajemen lain menggunakan hutang lebih banyak
dalam mencari profit yang lebih tinggi.

9. Lender and rating agency attitudes
Dalam banyak kasus, perusahaan mendiskusikan struktur modalnya dengan lender
dan rating agencies dan sangat mempertimbangkan nasehat-nasehatnya. Ini
mempengaruhi keputusannya untuk membiayai ekspansinya dengan ekuitas atau
saham biasa.

10. Market Conditions
Kondisi pasar modal dan obligasi mengalami perubahan jangka pendek dan jangka
panjang yang dapat mempunyai beban penting pada struktur modal optimal
perusahaan. Sebagai contoh selama masa kegentingan kredit di tahun 1991, pasar
junk bond sepi, tidak ada pasar yang mempunyai tingkat bunga yang reasonable
untuk obligasi jangka panjang dengan rate BBB. Oleh karena itu perusahaan yang
mempunyai rate rendah, untuk memenuhi kebutuhan dananya dipaksa untuk pergi
ke pasar modal atau pasar hutang jangka pendek, tanpa memperhatikan target
struktur modalnya. Ketika kondisi baik, perusahaan-perusahaan ini menjual
sahamnya untuk mengembalikan struktur modalnya ke tingkat targetnya.

11. The firm’s internal condition
Kondisi internal perusahaan juga dapat mempunyai beban atas struktur modalnya.
Sebagai contoh, anggaplah suatu perusahaan baru saja menyelesaikan program R &
D dengan sukses, dan berarti laba yang lebih tinggi akan diperoleh di waktu
mendatang dengan segera. Tetapi laba baru belum diantisipasi oleh investor dan
karenanya tidak terrefleksi dalam harga saham. Perusahaan ini tidak ingin
menerbitkan saham, dan lebih suka mendanainya dengan hutang sampai laba lebih
tinggi dan terrefleksi dalam harga saham. Kemudian perusahaan akan menerbitkan
saham biasa, membayar hutang dan mengembalikan pada target struktur modalnya.

12. Financial flexibility
Financial flexibility menunjukkan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan
modal dengan syarat-syarat yang reasonable dalam setiap kondisi (Megginson;
1997; 325). Hal ini berarti bahwa perusahaan akan mempertahankan reserve
borrowing capacity yang cukup. Penentuan kecukupan reserve borrowing capacity
adalah judgmental, tetapi jelas tergantung pada kebutuhan dana yang diramalkan,
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kondisi pasar modal yang diprediksi, keyakinan manajemen dalam peramalannya,
dan konsekuensi dari kekurangan modalnya.

METODE PENELITIAN
Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode survey dengan cara mengirimkan
Questionaire (Daftar Pertanyaan) kepada perusahaan yang menjadi sampel penelitian
untuk memperoleh data mengenai respon dari perusahaan yang bersangkutan seputar teori
struktur modal dan faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal perusahaan.

Metode Penarikan Sampel
Populasi dari penelitian ini adalah semua perusahaan sanitaer yang ada di Kota Jambi
yang akan dikirimi Questionaire (Daftar Pertanyaan). Sampel dalam penelitian ini adalah
perusahaan sanitaer yang mengembalikan atau mengisi Questionaire (Daftar Pertanyaan)
yang dikirimkan kepada mereka.

Jenis dan Sumber Data
Jenis Data dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang langsung
diperoleh dari perusahaan sampel melalui jawaban pertanyaan atas Questionaire (Daftar
Pertanyaan) yang telah dikirimkan.

Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner
dengan skala Likert yang menggunakan interval penilaian setiap jawaban responden
dengan skor angka 1 sampai 5. Menurut Sugiono (2006) skala Likert digunakan untuk
sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial.
Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator
variabel. Kemudian indikator variabel tersebut dijadikan sebagai titik total untuk
menyusun item-item  instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.
Pada penelitian ini item-item instrumen dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Jawaban
responden dengan skor 1 sampai 5 dipaparkan dengan:
Sangat setuju diberi skor :  5
Setuju diberi skor :  4
Tidak tahu diberi skor :  3
Tidak setuju diberi skor :  2
Sangat tidak setuju diberi skor :  1

Metode dan Alat Analisis
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif
dan alat analisis yang digunakan:
1. untuk mendeskripsikan usaha sanitaer di kota Jambi digunakan analisis deskriptif .
2. untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi struktur modal usaha sanitaer di kota

Jambi dengan cara menghimpun hasil jawaban responden atas pernyataan yang
disajikan dalam kuisioner dan hasil jawaban yang diperoleh, akan dilihat
kecenderungan jawaban responden yang mengarah pada jawaban setuju dan sangat
setuju sebagai penentu arah perilaku pengusaha dalam pengambilan keputusan
pendanaan, hal ini mengacu pada standar yang juga dugunakan oleh Graham et.al
(2002) dalam penelitiannya yang berjudul  ”How do CFOs make capital budgeting
and capital structure decisions?”.
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Pernyataan yang diberikan terbagi dalam 2 kelompok yaitu mengenai:
1. Faktor yang mempengaruhi keputusan penentuan komposisi struktur modal ( modal

sendiri dibanding hutang ).
Pada kelompok ini ada 10 pernyataan yang harus dikomentari oleh responden dengan
pilihan jawaban:
1 = Sangat tidak setuju
2 = Tidak setuju
3 = Netral
4 = Setuju
5 = Sangat setuju
Pernyataan-pernyataan yang ada terkait dengan faktor yang mempengaruhi komposisi
struktur modal dengan daftar pernyataan sebagai berikut:

No Pernyataan
1 Jika omset penjualan stabil maka saya cenderung memilih lebih banyak hutang

sebagai sumber pendanaan usaha saya
2 Jika aktiva (harta) yang dimiliki memadai untuk dijaminkan maka saya cenderung

menggunakan lebih banyak hutang
3 Jika menginginkan percepatan ekspansi usaha maka saya akan cenderung

menggunakan lebih banyak hutang
4 Jika perbandingan antara laba dan nilai investasi (total aktiva) relatif tinggi, maka

saya akan memilih lebih banyak menggunakan modal sendiri

5 Saya akan cenderung lebih banyak menggunakan hutang karena akan memperoleh
penghematan pajak/mengurangi pajak

6 Jika modal sendiri berasal dari banyak pihak, maka komposisi struktur modal akan
didiskusikan terlebih dahulu antar pemilik

7 Penentuan komposisi struktur modal juga ditentukan oleh kepribadian pemilik (
tergantung pada karakter menghadapi resiko: penantang resiko, moderat dan
penghindar resiko)

8 Dalam penentuan kompisisi struktur modal saya berdiskusi dengan pihak kreditur

9 Kondisi pasar yang memungkinkan untuk meningkatkan omset penjualan menjadi
pertimbangan saya untuk menambah jumlah hutang

10 Penggunaan hutang tergantung kepada kemampuan usaha saya untuk menjamin
hutang tersebut atau sesuai dengan batasan kapasitas meminjam (berhutang)

2. Faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan sanitaer
Pada kelompok ini ada 14 pernyataan yang harus dikomentari oleh responden dengan
pilihan jawaban:
1 = Sangat tidak setuju
2 = Tidak setuju
3 = Netral
4 = Setuju
5 = Sangat setuju
Pernyataan-pernyataan yang ada terkait dengan faktor yang mempengaruhi struktur
modal dengan daftar pernyataan sebagai berikut:

No Pernyataan

1 Penjualan yang relatif stabil meyakinkan saya untuk mengambil lebih banyak
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hutang

2
Kekayaan perusahaan yang sesuai untuk dijadikan jaminan pinjaman menjadi
pertimbangan saya memilih berhutang

3
Keyakinan akan pertumbuhan perusahaan yang cepat cenderung membuat saya
menggunakan hutang lebih banyak

4
Jika tingkat profitabilitas perusahaan tinggi maka saya cenderung tidak
menggunakan hutang

5
Keuntungan penghematan pajak karena adanya pembayaran bunga pinjaman
menjadi alasan perusahaan saya berhutang

6
Manajemen tanpa adanya hak kepemilikan lebih memilih sumber pendanaan
pinjaman

7 Jaminan kelangsungan hidup usaha saya jadi pertimbangan memilih hutang

8 Aliran kas yang stabil menjadi jaminan  pembayaran hutang

9 Tingkat suku bunga pinjaman menjadi pertimbangan memilih hutang

10
Biaya transaksi untuk mendapatkan hutang menjadi pertimbangan memilih
berhutang

11
Kesempatan/peluang untuk menambah unit usaha baru dapat saya lakukan melalui
penambahan hutang

12
Pembatasan jumlah hutang bertujuan untuk meyakinkan pelanggan dan pemasok
saya bahwa usaha saya tetap berjalan lancar

13
Adanya sejumlah hutang membantu saya untuk dapat memberikan pemahaman pada
karyawan tentang kondisi usaha

14
Adanya sejumlah hutang membuat saya termotivasi untuk bekerja keras memajukan
usaha saya agar dapat menjamin pembayaran hutang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden
Profil Responden
Berdasarkan jumlah kuisioner yang dikembalikan oleh responden maka jumlah usaha
sanitaer yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 Perusahaan
dengan identitas sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar  Usaha Sanitaer yang Menjadi Sampel Penelitian
No.

Resp.
Nama Pemilik

Usaha
Alamat

1 Endang Jl. Gajah Mada No.34 Jelutung Jambi

2 Didi Buluran Kenali Kec. Telanai PuraKota Jambi

3 Catur Buluran Kenali Kec. Telanai PuraKota Jambi

4 Lia Jn. Amir Hamzah Sei. Kambang Jambi

5 Bayu Jl. Karya Maju Rt. 14 Sp IV Sipin

6 Rahmat Jl. Kapten Patimura Kota Baru Jambi
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7 Feri Jl. TP. Sriwijaya Kota Baru Jambi

8 Sugiran Jl. Palmerah Lama Kec. Jambi Selatan

9 Yanto Tanjung Lumut Kec. Jambi Selatan

10 Nardi Pall 10 Kota Baru Jambi

11 Hendri Jl. Lintas Timur Aur Duri Kec. Telanai Pura

12 Bambang Jl. Gajah Mada Jelutung Jambi

13 Samsuri Jl. TP Sriwijaya Lrg. Kemuning

14 Aliang Jl. Gajah Mada Simpang Puncak Jelutung Jambi

15 Atim Jl. Palmerah lama Jeramba Bolong Jambi

Deskripsi Responden yang menjadi sampel penelitian
Berdasarkan jumlah modal awal yang dimiliki usaha Sanitaer yang menjadi sampel
penelitian diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 2. Deskripsi responden berdasarkan jumlah modal awal
No Jumlah Modal Awal Jumlah

Responden
%

1 < 50 Juta 11 73,33%
2 50 Juta-100 Juta 1 6,67%
3 101 Juta - 200 Juta 3 20%
Jumlah Keseluruhan 15 100%

Sumber : Lampiran 2

Gambar 1.  Grafik Jumlah Responden Berdasarkan Modal Awal
Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah modal awal sebagian besar
usaha sanitaer di kota Jambi adalah di bawah 101 Juta Rupiah. Hal ini terbukti dengan
jumlah responden yang menjawab pertanyaan mengenai jumlah modal awal mereka di
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bawah 101 juta rupiah adalah sebanyak 12 Perusahaan atau 80%. Ini menjelaskan
kenapa usaha sanitaer ini tergolong dalam usaha yang berskala kecil.
Berdasarkan jumlah karyawan yang dimiliki usaha sanitaer yang menjadi sampel
penelitian diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 3. Deskripsi responden berdasarkan jumlah karyawan
No Jumlah Karyawan Jumlah

Responden
%

1 < 10 orang 10 66,67%
2 11 – 50 orang 5 33,33%
Jumlah Keseluruhan 15 100%

Sumber : Lampiran 1

Gambar 2. Grafik Jumlah Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah karyawan pada sebagian
besar usaha sanitaer di kota Jambi kurang dari 10 orang. Hal ini terbukti dengan
jumlah responden yang menjawab pertanyaan mengenai jumlah karyawan mereka
yang kurang dari 10 orang adalah sebanyak 10 Perusahaan atau 66,67%. Sedangkan
responden yang menjawab pertanyaan mengenai jumlah karyawan mereka diantara 11
– 50 orang adalah sebanyak 5 Perusahaan  atau 33,33%.
Berdasarkan Sumber Dana Usaha yang dimiliki usaha sanitaer yang menjadi sampel
penelitian diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 4. Deskripsi responden berdasarkan sumber dana usaha
No Sumber Dana Usaha Jumlah

Responden
%

1 Kombinasi Modal Sendiri
dengan Hutang

4 26,67%

2 Modal Sendiri 11 73,33%
Jumlah Keseluruhan 15 100%

Sumber : Lampiran 1
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Gambar 3. Grafik Jumlah Responden Berdasarkan Sumber Dana Usaha
Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa sumber dana pada usaha Sanitaer di
kota Jambi didominasi oleh Modal sendiri. Hal ini terbukti dengan jumlah responden
yang menjawab pertanyaan mengenai sumber  dana usaha mereka berasal dari modal
sendiri  adalah  sebanyak  11  Perusahaan    atau  73,33%.  Sedangkan  responden  yang
menjawab  pertanyaan  mengenai  sumber  dana  usaha  mereka  merupakan  kombinasi
dari modal sendiri dan hutang adalah sebanyak 4 perusahaan atau 26,67%.
Berdasarkan  komposisi  struktur  modal  yang  dimiliki  usaha  sanitaer  yang  menjadi
sampel penelitian diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 4. Deskripsi responden berdasarkan komposisi Struktur modal
No Komposisi Struktur Modal Jumlah

Responden
%

1 100% Modal sendiri 11 73,33%

2 50% Modal sendiri, 50% Hutang 0 0

3 60% Modal sendiri, 40% Hutang 4 26,67%

Jumlah Keseluruhan 15 100%

Sumber : Lampiran 1
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Gambar 5.4. Grafik Jumlah Responden Berdasarkan Komposisi struktur modal
Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa komposisi struktur modal  pada usaha
sanitaer di kota Jambi sebagian besar terdiri dari 100% modal sendiri. Hal ini terbukti
dengan jumlah responden yang menjawab komposisi struktur modal mereka terdiri
dari 100% modal sendiri adalah sebanyak 11 usaha Sanitaer atau 73,33%. Sedangkan
responden yang menjawab komposisi struktur modal mereka terdiri dari 50% modal
sendiri, 50% hutang tidak ada dan responden yang menjawab komposisi struktur
mereka terdiri dari 60 % modal sendiri dan 40% hutang adalah sebanyak 4 usaha
sanitaer atau 26,67%.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan Sanitaer Di
Kota Jambi
Secara teoritis keputusan pendanaan memerlukan pertimbangan yang mendalam dari
manajer karena akan memiliki efek jangka panjang bagi kelangsungan hidup
perusahaan. Menurut Brigham dan Joel (1995; 521), faktor yang mempengaruhi
keputusan pendanaan adalah Sales stability, Asset structure, Operating leverage,
Growth rate, Profitability, Taxes, Control, Management attitudes, Lender and rating
agency attitudes, Market Conditions, The firm’s internal condition dan Financial
flexibility.
Pada penelitian survey ini, faktor-faktor tersebut yang dijabarkan menjadi pernyataan
yang akan dipilih oleh responden.

Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Komposisi Struktur Modal             (
Modal Sendiri Dibanding Hutang ).
Terkait dengan penentuan komposisi struktur modal, terdapat 10 item pernyataan
yang dijabarkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pendanaan (struktur
modal). Hasil jawaban yang diberikan responden terhadap beberapa item pernyataan
yang diberikan  sesuai dengan yang digunakan oleh Graham et.al (2002), sebagai
penentu arah perilaku manajer keuangan perusahaan adalah jawaban ”setuju” dan
”sangat setuju”. Hasil yang diperoleh dari tabulasi jawaban responden yang
memberikan jawaban ”setuju” dan ”sangat setuju”. dapat dilihat pada gambar grafik
berikut ini:
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Gambar  5. Persentase  responden terkait  dengan  faktor  penentu komposisi
struktur modal

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa untuk item pernyataan ke 4,6, 7, 9 dan 10 (lihat
hal.16)  ternyata  jumlah responden  yang  memberikan  jawaban  “setuju”  dan  “sangat
setuju”  di  atas  60%  (73,33%,93,33%,  66,67%,100%  dan  93,33%).  Hal  ini  berarti
faktor  profitabilitas,kendali  perusahaan  ,perilaku  manajemen  dan  kondisi  internal
perusahaan  menjadi  faktor  penentu  usaha  sanitaer  di  kota  Jambi  dalam  menentukan
komposisi struktur modalnya. Sedangkan faktor lain yaitu stabilitas penjualan, pajak,
kondisi  pasar  dan  fleksibiltas  keuangan  tidak  begitu  menjadi  pertimbangan  manajer
keuangan usaha sanitaer di Kota Jambi, dimana jumlah responden yang memberikan
jawaban  “setuju”  dan  “sangat  setuju”  untuk  item  pernyataan  tersebut  di  bawah
60%(0%, 13,33%, 46,67%, 53,33% dan 60%).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal
Sedangkan  untuk  penentuan  jumlah  hutang  yang  digunakan mendanai  usaha  atau
faktor  yang  mempengaruhi  struktur  modal  perusahaan,  terdapat  14    item  pernyataan
untuk  mengetahui  pertimbangan  manajer  keuangan  memilih  jumlah  hutang  sebagai
sumber  dana  usahanya.    Hasil  yang  diperoleh  dari  tabulasi  jawaban  responden  yang
memberikan jawaban ”setuju” dan  ”sangat setuju”. dapat dilihat pada  gambar  grafik
berikut ini:
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Gambar 6. Faktor yang mempengaruhi Struktur Modal

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa untuk item pernyataan ke 4,6,7,8 ,11 dan 14
(lihat  hal.17)  ternyata  jumlah  responden  yang  memberikan  jawaban  “setuju”  dan
“sangat setuju” di atas 60% (80%,66,67%,100%,93,33%, 100% dan 100%). Hal ini
berarti  pertimbangan  manajer  keuangan  usaha  sanitaer  di  kota  Jambi  dalam
menentukan  jumlah  hutang  yang  tepat  mendanai  usaha  adalah  terkait  dengan
masalah  profitabilitas,  kepemilikan  manajer,  sustainability,  cash  flow,  opportunity
(peluang usaha), signaling bagi pelanggan dan faktor motivasi usaha.
Hal  ini  membuktikan  bahwa  sebagaimana  teori  struktur  modal  yang  menyatakan
bahwa faktor yang mempengaruhi struktur modal adalah assets tangibility, firm size,
growth,  profitability,  earning  volatility,  flexibility, dan  lain-lain sebagaimana  juga
dijelaskan  dalam  penelitian  terdahulu  terbukti  sebagian  besar  memang  menjadi
pertimbangan  bagi  pengusaha  sanitaer  dalam  mengambil  keputusan  struktur
modalnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perusahaan  sanitaer  di  Kota  Jambi  sebagian besar  (73,33%)  menjalankan
usahanya  dengan  modal  awal  yang  relatif  kecil  yaitu  di  bawah  50  Juta
rupiah.Jumlah  karyawan  yang  bekerja  pada  perusahaan  sanitaer  di  kota  Jambi
sebagian besar (66,67%) kurang dari 10 orang karyawan.

2. Perusahaan  sanitaer  di  Kota  Jambi  sebagian  besar  (73,33%)  menjalankan
usahanya dengan modal sendiri.

3. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pertimbangan pengusaha sanitaer
dalam  menentukan  komposisi  pendanaannya  (struktur  modal)  diperoleh  hasil
bahwa  faktor  profitabilitas, kendali  perusahaan, perilaku  manajemen  dan
kondisi internal perusahaan menjadi faktor penentu usaha sanitaer di kota Jambi
dalam  menentukan  komposisi  struktur  modalnya.  Sedangkan  faktor  lain  yaitu
stabilitas penjualan, pajak, kondisi pasar dan fleksibiltas keuangan tidak begitu
menjadi pertimbangan manajer keuangan usaha sanitaer di Kota Jambi.

4. Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  terhadap  Faktor  yang  mempengaruhi
struktur modal diperoleh hasil bahwa manajer keuangan usaha sanitaer di kota
Jambi  dalam  menentukan  jumlah  hutang  yang  tepat  mendanai  usaha  adalah
terkait dengan masalah  profitabilitas, kepemilikan manajer, sustainability, cash
flow, opportunity (peluang usaha), signaling bagi pelanggan dan faktor motivasi
usaha.

Saran

1. Dalam  penelitian  ini mengalami keterbatasan untuk  mengakses  perusahaan
sanitaer  lainnya  yang  ada  di  kota  jambi  selain  perusahaan  sampel  sehingga
diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat ditambah lagi jumlah sampel yang
diambil.
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2. Dalam penelitian ini baru diperoleh deskripsi pengambilan keputusan pengusaha
sanitaer  dalam  menentukan  struktur  modalnya  namun  belum  sampai  dalam
pengelompokan berdasarkan keputusan pendanaan tersebut, maka untuk peneliti
selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih dalam tentang
pengelompokan pengusaha atas dasar teori struktur modalnya.
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