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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laba merupakan suatu kata yang sangat popular dikalangan dunia

bisnis, sebagai salah satu ukuran yang sangat penting dalam menilai

kinerja keuangan sebuah perusahaan. Kata laba menjadi alasan berdirinya

sebagian besar perusahaan-perusahaan, dengan kata lain tujuan utama

berdirinya sebuah perusahaan yaitu memperoleh laba. Laba yang diperoleh

tidak saja digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tetapi juga

digunakan untuk ekspansi perusahaan melalui berbagai kegiatan dimasa

mendatang. Karena itu, setiap perusahaan mempunyai target laba yang

terus meningkat setiap periodenya agar mendapat laba terus-menerus demi

kelangsungan hidup perusahaan.

Berbagai kebijakan diterapkan untuk meningkatkan laba, salah

satunya peningkatan kinerja usaha. Salah satu upaya peningkatan kinerja

usaha perusahaan adalah pembenahan permodalan perusahaan untuk

mendukung  penguasaan jaringan usaha agar bersaing baik dalam pasar

regional maupun internasional.

Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang

mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai

buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (net worth) yaitu

selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari

kewajiban (liabilities). Pada dasarnya, modal digunakan untuk pendanaan

perusahaan dalam menjalankan operasinya.
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Pemenuhan dana tersebut dapat berasal dari sumber intern  maupun

ekstern. Kebutuhan dana sebuah perusahaan pada umumnya merupakan

gabungan antara dana yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang

berasal dari luar perusahaan atau hutang jangka panjang. Dalam memilih

alternatif pendanaan untuk membiayai kegiatan perusahaan, yang menjadi

pertimbangan adalah bagaimana perusahaan dapat menciptakan kombinasi

yang menguntungkan antara penggunaan dana dari modal saham dengan

dana yang berasal dari hutang. Hal ini menyangkut  masalah struktur

modal perusahaan yang  menggambarkan pengaturan komposisi modal

yang tepat antara hutang jangka panjang dengan modal saham.

Struktur modal yang demikian tentunya diharapkan dapat

meningkatkan laba bagi perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan

kesejahteraan pemiliknya dan meningkatkan hubungan yang baik dengan

para kreditur melalui peningkatan kemakmuran atau nilai perusahaan.

Pendanaan dari investor ini akan menjadi salah satu faktor yang dapat

menjamin kestabilan  keuangan perusahaan. Selain  itu, jumlah investasi

juga menunjukkan tingkat kepercayaan investor dan public terhadap

perusahaan, terlebih perusahan yang sudah go public.

Komposisi modal yang tepat antara hutang jangka panjang dengan

modal sendiri harus sangat diperhatikan. Terkadang komposisi hutang dan

modal sendiri hampir imbang atau malah melebihi modal sendiri. Hal

demikian bisa berakibat sangat buruk bagi perusahaan, karena akan

menanggung resiko yang sangat besar bagi perusahaan tersebut.
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Berikut ini data ekuitas dan hutang jangka panjang dari perusahaa-

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang listing di BEI

tahun 2009-2012.

Tabel I.1

Perkembangan ekuitas

KODE EKUITAS

PERUSAHAAN 2009 2010 2011 2012

DLTA 590.226.233.000 577.667.914.000 572.935.427.000 598.211.513.000

INDF 10.155.495.000 16.784.671.000 31.610.225.000 34.142.674.000

MLBI 105.211.000.000 471.221.000.000 530.268.000.000 329.853.000.000

MYOR 1.623.055.216.142 2.040.163.635.268 2.424.669.292.434 3.067.850.327.238

SKLT 113.467.922.079 118.301.454.013 122.900.348.177 129.482.560.948

CEKA 301.503.244.576 308.752.805.066 405.058.748.832 463.402.986.308

AISA 633.194.130.419 575.762.727.845 1.832.817.000.000 2.033.453.000.000

ULTJ 1.191.583.178.276 1.297.952.719.579 1.351.971.313.937 1.676.519.113.422

PSDN 125.428.541.735 138.347.566.368 206.289.106.038 415.084.497.191

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi, yang telah diolah
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Tabel I.2

Perkembangan Hutang Jangka Panjang

KODE HUTANG JANGKA PANJANG

PERUSAHAAN 2009 2010 2011 2012

DLTA 25.828.188.000 25.526.359.000 27.101.946.000 27.175.770.000

INDF 13.738.252.000 12.563.999.000 9.144.404.000 12.100.989.000

MLBI 35.928.000.000 33.688.000.000 30.672.000.000 25.516.000.000

MYOR 859.212.852.586 1.318.693.852.898 2.329.384.524.394 3.310.221.795.521

SKLT 36.202.610.228 31.976.105.707 30.942.997.591 31.439.200.976

CEKA 188.085.001.375 156.637.767.615 51.242.230.429 18.822.957.313

AISA 553.582.830.248 828.587.018.438 845.656.000.000 617.126.000.000

ULTJ 153.822.226.576 227.914.581.277 216.760.061.969 151.451.739.464

PSDN 47.896.871.931 26.650.610.339 34.570.786.578 36.230.093.972

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi, yang telah diolah

Dari tabel I.1 dan I.2 diatas terlihat komposisi antara modal sendiri

dan hutang jangka panjang. Kebanyakan dari perusahaan-perusahaan

tersebut pengguna hutangnya hampir beribang dengan modal sendiri,

namun ada beberapa perusahaan yang hutang jangka panjang melebihi

modal sendiri. Kebanyakan perusahaan hanya mencari dana semaksimal

mungkin untuk mendanai perusahaan tanpa memikirkan resikonya.

Kenyataannya jumlah rasio hutang yang tinggi juga diiringi dengan

resiko keuangan yang tinggi pula. Oleh karena itu, manajemen perusahaan

harus menganalisis serta mempertimbangkan terlebih dahulu keputusan

untuk menggunakan financial  leverage ini sekaligus besarnya jumlah atas

hutang yang masih mungkin ditanggung oleh perusahaan. Salah satu cara



5

yang dapat digunakan manajemen untuk membantu dalam pertimbangan

penggunaan hutang atau dana pinjaman adalah dengan menganalisis

pengaruh  rasio hutang terhadap profitabilitas perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “PENGARUH

STRUKTUR MODAL TERHADAP PROFITABILITAS (STUDI KASUS

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN

MINUMAN YANG LISTING  DI BEI PERIODE 2008-2011)”

2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka

penulis berminat dan merumuskan permasalahan sebagai berikut : “

Bagaimana Pengaruh Komponen Struktur Modal Terhadap

Profitabilitas Dilihat Dari Ukuran Relatif Laba Yaitu Return On

Equity Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan

Minuman Yang Listing Di Bei Periode 2008-2012 ? “

3.1 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh

struktur modal terhadap laba dilihat dari ukuran relatif laba yaitu return on

equity pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman

yang listing di BEI periode 2008-2012.
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1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini menjadi sarana untuk penerapan

ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada Fakultas

Ekonomi Universitas Islam Negeri Pekanbaru.

b. Memberikan sumbangan pemikiran pada pihak manajemen perusahaan

dalam hal mengukur efisiensi penggunaan modal dalam pencapaian laba

yang maksimal dan efisien, dan diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi pimpinan perusahaan untuk mengadakan perbaikan

yang dianggap perlu.

c. Bagi pihak lain yang berkepentingan, sebagai bahan informasi dan

referensi bagi penelitian selanjutnya demi ilmu pengetahuan maupun

tujuan praktis.

d. Sebagai informasi bagi perusahaan dalam penyempurnaan keputusan

yang telah diambil.

1.4 Sistematika penulisan

Untuk mempermudah pengertian dan pemahaman penulisan ini, maka

penulisi menyusun dalam suatu sistematika penulisan sebagai :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan Latar Belakang, Perumusan Masalah,

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan,

pengertian struktur modal, pengertian modal sendiri, pengertian

modal sendiri menurut pandangan islam, pengertian modal
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asing, pengertian profitabilitas, penelitian terdahulu, kerangka

konseptual, variable penelitian, model penelitian dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis

dan sumber data, populasi dan sampel, defenisi varibel

penelitian dan pengukurannya, teknik pengumpulan data,

analisis data pengujian hipotesis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini mengemukakan secara singkat sejarah perusahaan,

struktur organisasi dan aktivitas perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh

penulis dan pembahasannya, yang meliputi analisis data, uji

normalitas data, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis dan uji

koefisien determinasi.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran


