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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Situasi perekonomian yang tidak menentu dan sulit diramalkan dewasa ini 

sangat besar pengaruhnya terhadap dunia usaha yang ingin tetap bertahan dan 

mengembangkan semaksimal mungkin usahanya. Keadaan ekonomi seperti saat 

ini menuntut perusahaan memiliki kinerja yang baik sehingga perusahaan mampu 

bertahan mengahadapi perubahan dan persaingan. Perusahaan-perusahaan harus 

menghadapi persaingan yang ketat tidak hanya antar perusahaan sejenis tetapi 

lebih melibatkan industri secara keseluruhan, dan juga berbagai ancaman dari 

pihak eksternal lainnya. Hal ini juga yang dihadapi oleh perusahanan rokok 

Indonesia(sumber:http://manajemen.bisnis.com/read/20131223/237/193801/in

i-strategi-bisnis-di-tengah-perekonomian-tak-menentu). 

Hal tersebut memotivasi manajemen perusahaan untuk menjaga kinerja 

perusahaannya. Kinerja perusahaan tercermin pada kinerja keuangan yang 

menggambarkan keadaan suatu perusahaan yang terangkum dalam laporan 

keuangan yang dipublikasikan. Munawir (2004:31) menjelaskan bahwa laporan 

keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi 

sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh 

perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan ini akan membantu manager 

keuangan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menentukkan keputusan 

pendanaan perusahaan agar tercapai kinerja keuangan yang optimal. 

Salah satu keputusan penting yang harus dilakukan manajer (khususnya 

manajer keuangan) dalam kaitannya dengan kelangsungan dan ekspansi operasi 

perusahaan adalah keputusan pendanaan. Bagaimana perusahaan memperoleh 

dana untuk memenuhi kebutuhan investasinya, bagaimana komposisi dari modal 

sendiri dan hutang, dan juga bagaimana hutang yang akan digunakan tersebut 

apakah jangka panjang atau jangka pendek. Manajer harus mampu menghimpun  
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dana baik yang bersumber dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan secara 

efisien.  

Keputusan tentang sumber pendanaan mana yang akan dipilih sepenuhnya 

berada ditangan manajemen. Apapun pilihannya pasti telah melaui pertimbangan 

yang matang dengan membandingkan kekurangan dan kelebihan masing – masing 

alternatif. Jika suatu perusahaan memilih sumber pendanaan eksternal yaitu 

berupa hutang, menurut Sartono (2010:120), penggunaan utang itu sendiri bagi 

perusahaan mengandung tiga dimensi: 1. pemberi kredit akan menitikberatkan 

pada besarnya jumlah jaminan atas kredit yang diberikan 2. dengan menggunakan 

utang maka apabila perusahaan mendapatkan keuntungan lebih besar dari beban 

tetapnya maka pemilik perusahaan keuntungannya akan meningkat dan 3. dengan 

menggunakan utang pemilik memperoleh dana dan tidak kehilangan pengendalian 

perusahaan. 

Setiap utang akan menimbulkan beban masing-masing. Semakin besar 

pinjaman, semakin besar pula beban bunga yang harus dibayarkan. Biaya berupa 

beban bunga yang harus dibayarkan tersebut biasa disebut financial leverage. 

Menurut Syamsudin (2004:112), “financial leverage timbul karena adanya 

kewajiban-kewajiban finansial yang sifatnya tetap (fixed financial charges) yang 

harus dikeluarkan perusahaan”. Agus Sartono (2010:120) juga menyatakan 

bahwa “financial leverage menunjukan proporsi atas penggunaan utang untuk 

pembiayaan investasinya”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa analisis leverage ikut berperan dalam upaya meningkatkan 

kinerja keuangan karena dengan analisis tersebut perusahaan-perusahaan yang 

memperoleh sumber dana dengan berhutang dapat mengetahui sejauh mana 

pengaruh pinjaman yang diambil perusahaan terhadap peningkatan kinerja 

keuangan perusahaan. 

Salah satu tujuan perusahaan pada umumnya yaitu memperoleh laba sesuai 

dengan yang telah direncanakan, untuk itu diperlukan penjelasan yang efektif dan 

efisien atas sumber daya yang ada. Penilaian kinerja laporan keuangan perusahaan 

untuk menilai efektivitas penggunaan modal dapat menggunakan analisis 
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rentabilitas. Rasio Rentabilitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha 

dan profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan (Kasmir, 

2012: 327). 

Rentabilitas merupakan faktor utama bagi para kreditur, apabila perusahaan 

tersebut tidak mampu menggunakan modalnya secara efektif atau tidak mampu 

memperoleh laba yang besar, maka perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan 

keuangan  dalam mengembalikan hutang-hutangnya. Perusahaan yang kredibel, 

maka perusahaan tersebut pada umumnya dapat beroperasi secara stabil. 

Rentabilitas bagi suatu perusahaan merupakan gambaran keberhasilan 

perusahan dalam menggunakan aktivanya secara produktif, dengan demikian 

rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara 

laba yang diperoleh dalam satu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal 

perusahaan tersebut. Analisis rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri 

memberikan gambaran, apakah keputusan perusahaan dalam penggunaan modal 

pinjaman dapat efektif untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, dilakukan penelitian terhadap perusahaan yang 

salah satu sumber pendanaannya diperoleh dari utang yaitu perusahaan-

perusahaan sub sektor rokok yang listing di BEI. Perusahaan rokok di Indonesia 

memiliki peran yang sangat sangat penting dalam perekonomian Indonesia. 

Perusahaan rokok mempunyai multiplier effect yang sangat luas, seperti 

menumbuhkan industri jasa terkait, penyediaan lapangan usaha dan penyerapan 

tenaga kerja. 

Industri rokok terbagi menjadi dua, yakni industri rokok besar dan industri 

rokok kecil. Industri rokok kecil biasanya untuk kalangan menengah ke bawah. 

Dari sumber yang ada menyebutkan, jumlah total industri rokok di Indonesia pada 

tahun 2009 mencapai 3000 pabrik, dan di 2014 ini tinggal 1970 pabrik. 

Berkurangnya secara drastis  Industri rokok (skala kecil-menengah) tersebut 

disebabkan oleh banyak faktor, selain semakin kompetitifnya persaingan di pasar, 

faktor lain adalah semakin ketatnya regulasi pemerintah dalam Industri rokok ini. 

Regulasi tentang rokok dewasa ini dimulai dengan, PP Nomor 109 tentang 

Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa produk Tembakau bagi 
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kesehatan yang dikeluarkan pemerintah tahun 2012 kemarin yang mengacu 

pada  Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang dicanangkan 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 2003 kemarin. Inilah salah satu faktor yang 

memukul Industri rokok kecil-menengah untuk berhenti melanjutkan produksinya. 

Perlu kita ketahui produk kretek ini dikonsumsi di dalam negri mencapai angka 

93% dari total kebutuhan rokok dan dewasa ini angka-nya semakin menurun 

karena semakin besarnya persaingan dengan rokok putih (Malboro,dll) dan jenis 

rokok lain (sumber : http://www.kompasiana.com/dhitaarinanda/masa-

depan-rokok-indonesia_54f7ae74a33311da1c8b479a). 

Perusahaan-perusahaan pada industri rokok besar terdapat di BEI (Bursa 

Efek Indonesia) diantaranya adalah PT Bentoel Tbk, PT Gudang Garam Tbk, PT 

HM Sampoerna Tbk, dan PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Sebenarnya dalam 

kedua industri rokok tersebut yakni industri rokok besar maupun industri rokok 

kecil memiliki permasalahan. Pada industri rokok besar permasalahan muncul 

Pasar rokok kretek atau sigaret kretek tangan (SKT) di Indonesia terus mengalami 

penurunan di dalam negeri. Fenomena ini menyebabkan PT HM Sampoerna akan 

menutup pabrik SKT-nya di Jember dan Lumajang Jawa Timur. Selain dialami 

Sampoerna, penjualan rokok SKT milik Gudang Garam dikabarkan juga sedang 

lesu alias turun. Direktur Jenderal Makanan dan Minuman Kementerian 

Perindustrian Panggah Susanto mengatakan volume penjualan rokok kretek 

Gudang Garam jauh lebih menurun dibanding penurunan volume penjualan 

Sampoerna. Gudang Garam mengalami penurunan lebih besar Sampoerna 12%, 

Gudang Garam sampai 21%. (sumber 

:http://finance.detik.com/read/2014/05/20/133801/2587089/1036/selain-

sampoerna-penjualan-rokok-kretek-gudang-garam-dikabarkan-lesu). 

Namun secara keseluruhan pada Laporan Keuangannya tercatat, Gudang 

Garam mampu meraup hasil penjualan hingga 48 triliun. Hasil tersebut naik 20% 

jika dibandingkan dengan hasil penjualan periode yang sama di tahun 

sebelumnya, yaitu sebesar 40 triliun. Pertumbuhan bisnis perseroan merupakan 

yang terbaik bila dibandingkan dengan emiten tobbaco manufacture lain. 

Misalnya saja HM Sampoerna dengan peningkatan penjualan sebesar 9% atau 

http://www.kompasiana.com/dhitaarinanda/masa-depan-rokok-indonesia_54f7ae74a33311da1c8b479a
http://www.kompasiana.com/dhitaarinanda/masa-depan-rokok-indonesia_54f7ae74a33311da1c8b479a
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sebesar 59 triliun. Atau Bentoel Group yang menghasilkan peningkatan penjualan 

hingga 19%, atau sebesar 10 triliun (Sumber: 

http://www.seputarforex.com/analisa/lihat.php?id=211502&title=kinerja_gu

dang_garam_tak_pernah_padam). 

Penelitian ini Penulis menganalisis dua perusahaan dari empat perusahaan 

rokok yang listing di BEI, yakni PT Gudang Garam,Tbk dan PT HM 

Sampoerna,Tbk. Pada Tahun 2011 PT HM Sampoerna Tbk adalah perusahaan 

penghasil rokok dengan laba terbesar dan PT Gudang Garam Tbk adalah 

perusahaan dengan laba terkecil dari 3 perusahaan rokok yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia pada saat itu yaitu: PT HM Sampoerna,Tbk, PT Gudang Garam, 

Tbk, dan PT Bentoel Internasional Investama,Tbk. 

Penulis mencoba untuk mengamati keputusan perusahaan yang diterapkan 

sehubungan penggunaan modal pinjaman dan modal sendiri dalam rangka 

menjalankan kegiatan perusahaan untuk memperoleh laba yang optimal. Dengan 

menganalisis kinerja keuangan ini, melalui rentabilitas perusahaan, Penulis akan 

menelaah proses penggunaan sumber modal pinjaman PT Gudang Garam Tbk. 

dan PT HM Sampoerna dalam menghasilkan laba perusahaan. 

Perbedaan tersebut melatarbelakangi penulis dalam melakukan penelitian 

dengan judul: “Analisis Perbandingan Rasio Rentabilitas Ekonomi dan 

Rentabilitas Modal Sendiri untuk Menilai Efektivitas Penggunaan Modal 

Pinjaman pada PT Gudang Garam Tbk. dan PT HM Sampoerna Tbk. 

Periode Tahun 2011-2014 ”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan yang salah satu sumber 

pendanaannya diperoleh dari utang yaitu perusahaan-perusahaan sub sektor rokok 

yang listing di BEI. termasuk PT Gudang Garam Tbk. dan PT HM Sampoerna 

Tbk.Melalui Analisis Rentabilitas Ekonomi dan Rentabilitas Modal Sendiri, 

Penulis mengamati keputusan perusahaan yang diterapkan sehubungan dengan 

penggunaan modal dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan untuk 

memperoleh laba yang optimal. 

Dari latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perubahan Rentabilitas Ekonomi dan Rentabilitas Modal Sendiri  

PT Gudang Garam Tbk. dan PT HM Sampoerna Tbk. periode tahun 2011-

2014? 

2. Bagaimana hasil analisis perbandingan terhadap Rentabilitas Ekonomi  dan 

Rentabilitas Modal Sendiri  untuk menilai efektivitas penggunaan modal 

pinjaman perusahaan PT Gudang Garam Tbk. dan PT HM Sampoerna Tbk. 

periode tahun 2011-2014? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui perubahan Rentabilitas Ekonomi dan Rentabilitas Modal 

Sendiri  PT Gudang Garam Tbk. dan PT HM Sampoerna Tbk. periode tahun 

2011-2014. 

2. Untuk mengetahui hasil analisis perbandingan terhadap Rentabilitas 

Ekonomi dan Rentabilitas Modal Sendiri  untuk menilai efektivitas 

penggunaan modal pinjaman perusahaan PT Gudang Garam Tbk. dan PT 

HM Sampoerna Tbk. periode tahun 2011-2014. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

a. Mengetahui perubahan kinerja keuangan perusahan periode 2011-

2014. 

b. Membantu dalam menentukkan keputusan perusahaan untuk mencapai 

kinerja keuangan yang optimal. 

2. Bagi Instansi Pendidikan 

a. Menambah referensi dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

b. Menciptakan kemampuan dalam menganalisis laporan keuangan 

sehingga dapat meningkatkan pengetahuan akademik khususnya 

dalam hal yang berkaitan dengan rasio keuangan. 

3. Bagi Penulis 

a. Meningkatkan pengetahuan penulis mengenai manajemen keuangan 

pada umumnya dan kinerja keuangan serta rasio rentabilitas pada 

khususnya. 

b. Sebagai sarana untuk menguji kemamampuan penulis dalam 

mengaplikasikan teori perkuliahan dengan masalah yang ada di 

perusahaan. 

1.5. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

dengan metode deskriptif dan verifikatif. Menurut Nazir (2005:89) metode 

deskriptif adalah studi untuk menentukan fakta dengan interprestasi yang tepat, 

dimana termasuk didalamnya studi untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari 

beberapa kelompok dan individu, serta studi untuk menentukan frekuensi 

terjadinya suatu keadaan untuk meminimumkan bias dan memaksimalkan 

rentabilitas. Tujuan studi deskriptif, karena itu adalah memberikan kepada peneliti 

sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan 

fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri atau 

lainnya. Sedangkan metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian 
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hipotesis melalui suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian 

yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima (Rasyad, 2003:6). 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara 

deskriptif, lalu dilanjutkan dengan metode statistik untuk uji hipotesis. Kemudian 

alat statistik yang digunakan adalah uji beda Paired Sample T-Test dan 

Independent Sample T-Test serta Anova bertujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan yang signifikan antara Rentabilitas Ekonomi dan Rentabilitas 

Modal Sendiri pada PT Gudang Garam Tbk.dan PT HM Sampoerna Tbk. periode 

tahun 2011-2014.  

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut 

Rasyad (2003:12), data sekunder adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu 

tertentu yang bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. 

Data ini diperoleh dari bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian, yaitu 

laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan informasi-

informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian seperti jurnal-jurnal 

penelitian. Data diperoleh dimaksudkan untuk memperoleh suatu gambaran 

maupun landasan teoritis dalam merumuskan masalah dan menganalisis data dan 

informasi mengenai hasil penelitian. 

 

1.6. Sumber dan Waktu Penelitian 

1.6.1. Sumber Penelitian 

 Penulis mengambil data sekunder dengan mengunjungi website-website, 

diataranya www.gudanggaramtbk.com, hmsampoerna.com. 

1.6.2. Waktu Penelitian 

 Waktu yang digunakan oleh penulis untuk membuat penelitian ini 

ditunjukan dengan tabel dibawah ini. 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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Tabel 1.1 

Waktu Penelitian 

Kegiatan 

Mei 

(1) 

Juni 

(2) 

Juli 

(3) 

Agustus 

(4) 

September 

(5) 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengajuan 

Proposal 
x               

  

Konsultasi Judul   x               

BAB I    x              

Revisi BAB I     x             

Revisi BAB I        x           

BAB I Acc, 

BAB II 
       x        

  

BAB I & II Acc, 

BAB III 
        x       

  

BAB III Acc, 

BAB IV 
          x     

  

Olah Data, BAB 

IV dan V 
           x    

  

Revisi BAB IV 

dan V 
             x  

  

Review BAB I 

s.d V, 

Pelengkap 

              

x 

  

 


