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                                               BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

PT PINDAD ( Persero ) ini merupakan salah satu dari Badan Usaha Milik Negara 

yang mana pada saat ini  merupakan salah satu perusahaan yang sangat berperan dalam 

industri manufaktur dalam bidang keamanan dan pertahanan  yang berorientasi pada laba 

dan selalu mempertahankan kesinambungan usahanya. PT.PINDAD (Persero) mengelola 

modal kerjanya sendiri secara efektif dan efesien untuk menghasilkan laba yang 

diharapkan. Oleh karenanya manajemen modal kerja merupakan hal yang sangat penting 

agar kelangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan. Mempunyai peringkat AA 

pada keuangan selama periode tahun 2012 sampai 2013.   

Penilaian tingkat kinerja ini diatur dalam Surat Keputusan Menteri Negara Badan 

Usaha Milik Negara Nomor Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 mengenai penilaian 

tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Aspek kinerja yang dinilai adalah: (1) 

keuangan; (2) operasional; dan (3) administrasi. Penilaian aspek keuangan meliputi 

pengukuran rasio-rasio dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh masing-masing 

BUMN.  

       Mardiasmo (2007) menyatakan bahwa pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi  

tiga maksud . Pertama , untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, untuk 

mengalokasikan sumber daya  dan pembuatan keputusan. Ketiga untuk mewujudkan 

pertangungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. 

 

       Wiagustini (2010) bahwa kinerja keuangan menjadi salah satu aspek penilaian yang 

fundamental mengenai kondisi yang dimiliki perusahaan adanya kinerja keuangan yang 

baik, akan mendorong investor untuk berinvestasi diperusahaan tersebut.Maka setiap 

pihak terutama pihak eksternal memerlukan informasi atas laporan keuangan perusahaan.  

 

   Analisis laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam 

rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa 

sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan eliminasi dan prediksi yang 

paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Analisis 

terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya untuk mengetahui tingkat 
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probalitas, tingkat solvabilitas, tingkat likuiditas dan stabilitas usaha, dan tingkat resiko atau 

tingkat kesehatan suatu perusahaan.  

Menurut Muslich (2006) menyatakan bahwa analisis rasio keuangan merupakan 

alat utama dalam analisis keuangan, karena analisis ini dapat digunakan untuk 

menjawab berbagai pertanyaan tentang keadaan perusahaan. Tujuanya adalah 

memberi gambaran mengenai kelemahan dan kemampuan finansial perusahaan 

dari tahun ke tahun. Analisis rasio ini akan sangat membantu dalam menilai 

prestasi manajemen di masa lalu dan prospeknya di masa yang akan datang. 

 
Mahmudi (2007)” menyebutkan bahwa profitabilitas  tersebut biasanya dinyatakan dalam 

rasio keuangan yang diidentifikasi dari laporan keuangan perusahaan tersebut.” Rasio yang 

dinilai sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN tersebut meliputi return on equity, return 

on asset, return on investment, cash ratio, current ratio, collection period, inventory turn 

over, total asset turn over, dan rasio total modal sendiri terhadap total aset. Rasio keuangan 

ini dapat digunakan sebagai media untuk menginformasikan profittabilitas sebagaimana 

yang dinyatakan oleh Wulandari (2010), Grahacendikia (2012) dan Setiawan dan 

Efendy (2009) yang menggunakan profitabilitas sebagai variabel penelitianya. 

    Wulandari  (2010)  meneliti  tentang  “Analisis Pengaruh Hutang,  Ekuitas 

Serta Investasi Terhadap Laba Perusahaan” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur 

Go Public Di Indonesia 2005-2007). Dari hasil penelitian ini  diperoleh beberapa 

simpulan: (a) Hasil pengujian secara parsial hutang  berpengaruh  terhadap  laba pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta hal ini sesuai dengan nilai sig. 0,001 < 

(α) = 0,05; (b) Hasil pengujian secara parsial ekuitas berpengaruh terhadap laba 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta  hal ini sesuai dengan nilai sig.  0,000 < 

(α) = 0,05; (c) Hasil pengujian secara  parsial  investasi  berpengaruh  terhadap  laba  

perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa Efek Jakarta hal ini sesuai dengan nilai sig. 0,012 < 

(α) = 0,05. 

    Grahacendikia (2012) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi 

moderator kinerja keuangan perusahaan di PT Berdikari United Livesock dengan 

mengunakan variabel jumlah aktiva tetap, hutang jangka panjang dan modal. Sementara 

indikator kinerja keuangan yang digunakan adalah rasio keuangan yang terbagi menjadi 

return on equity, return on assets, total assets turn over dan total revenue. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa ketiga variabel yang terdiri dari aktiva tetap, hutang jangka panjang 

dan modal mempengaruhi kinerja keuangan PT Berdikari United Livestock yang 

dinyatakan dalam empat rasio keuangan. 

 

    Setiawan dan Efendy (2009), Pengaruh Likuiditas dan Hutang Jangka Panjang 

terhadap Kemampulabaan ( Profitabilitas ) Studi Kasus Pada PT Matahari Putra Prima 

Tbk dan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk indikator profitabilitas yang digunakan 

dengan ROA  (Return  On  Assets)  sebagai  rasio  dan untuk  variabel  independen  
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likuiditas  menggunakan CR (current ratio) sedangkan pada hutang jangka panjang 

penulis membagi hutang jangka panjang dengan  total  aset  perusahaan .  Hasil penelitian 

menyatakan bahwa kedua variabel yang terdiri dari Likuiditas dan Hutang Jangka 

Panjang mempengaruhi Profitabilitas. 

 
     Penelitian ini menguji  hubungan antara jumlah aktiva tetap, hutang jangka 

panjang dan modal terhadap profitabilitas dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris 

pengaruh aktiva tetap, hutang jangka panjang dan modal terhadap profitabilitas PT. 

PINDAD (Persero) . Berikut ini perkembangan kinerja keuangan PT. PINDAD (Persero) 

selama tahun 2009-2014 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Perkembangan  Keuangan   PT. PINDAD (Persero) Periode 2009 - 2014 

 

 
Memperhatikan tabel tersebut diatas, nampak secara keseluruhan selama kurun 

waktu 2009-2014 beberapa indikator menunjukkan kinerja yang baik, akan tetapi tahun 

2011-2012 terdapat kecenderungan penurunan dari aspek Profitabilitas, hal ini 

ditunjukkan bahwa pada tahun 2011 ROE 18,90%, tahun 2012 menjadi 13,14%, dan 

secara significan tahun 2014 turun menjadi 7.13% begitupula dengan ROA terjadi 

penurunan pada tahun 2014 menjadi 4,94%. Adanya kecenderungan penurunan 

Profitabilitas, terutama terjadinya penurunan laba selama kurun waktu 1 tahun hal ini 

terlihat terutama pada tahun 2014, tentunya disebabkan oleh berbagai faktor baik internal 

perusahaan, maupun eksternal perusahaan.  

PT. PINDAD ( Persero) adalah perusahaan industri yang menerapkan penjualan 

dengan sistem Job Order, artinya perusahaan akan memproduksi barang sesuai dengan 

permintaan pelanggan. Dengan sistem job order ini, perusahaan diharuskan untuk 

Uraian 
                                     Tahun                     ( dalam miliaran rupiah) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pendapatan 1007.1 1105.83 1265.86 1508.06 1877.57 1480.28 

HPP Usaha -783.41 -865.26 -921.98 -1058.68 -1365.73 -1082.48 

Laba Kotor 223.68 240.57 343.89 449.38 511.85 397.8 

Biaya Usaha -204.28 -191.98 -230.82 -238.38 -308.6 -292.63 

Laba Usaha 19.39 48.59 113.07 166 2013.25 105.17 

Pend&Biaya 

lain 
20.94 -2.58 -44.86 -59.89 -76.15 -40.01 

Laba sebelum 

Pajak 
19.39 46.01 68.21 106.11 127.09 65.16 

Aktiva 1047.05 1238.74 1412.76 2519.19 2928.33 2871.59 

Hutang  344.51 302.81 431.4 861.57 2160.69 2061.29 

Equitas/modal 218.31 251.98 298.14 674.11 767.65 810.3 

ROE (%) 6.01 10.19% 18.90% 13.14% 15.25% 7.13% 

ROA (%) 5.44 5.36% 9.01% 7.41% 8.21% 4.94% 

Sumber : PT. PINDAD (Persero) sumber diolah kembali 
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menginvestasikan modal kerjanya dalam bentuk piutang sebelum akhirnya menjadi kas 

setelah barang berhasil diproduksi dan diserahkan kepada pelangan.  

Menurut Munawir (2005:75) bahwa penurunan ratio perputaran piutang dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut : 

a. Turunya penjualan dan naiknya piutang 

b. Turunya piutang dan diikuti turunya penjualan dalam jumlah yang besar. 

c. Naiknya penjualan diikuti naiknya penjualan dalam jumlah yang besar. 

d. Turunya penjualan dengan piutang yang tetap 

e. Naiknya piutang sedangkan penjualan tidak berubah   

  
Apabila perputaran piutang rendah, hal ini akan menjadi kendala yang berarti 

pada PT. PINDAD (Persero) dikarenakan sudah tidak lagi disubsidi pemerintah semenjak 

tahun 1997. Faktor lainya dalam upaya menggenjot produksi dan mendongkrak 

keuntungan tidak berjalan mudah dalam industri senjata perusahaan PT PINDAD ( 

Persero ) ini dikarenakan beberapa hal antara lain : 

Bahan baku yang separuh hingga 90% nya masih tergantung dari impor. Bahan 

baku utama baja, ini belum bisa dipasok industri dalam negeri untuk peluru mata bornya 

juga impor, mesin kendaraan impor dari Eropa, dan seterusnya. Kenaikan kurs dolar 

terhadap rupiah membuat harga bahan baku senjata ikut meroket. Biaya produksi 

membengkak sebesar 20 persen sehingga mempengaruhi biaya produksi. 

Industri senjata adalah isu sensitif dalam perdagangan luar negeri. Kalau ekspor-

impor baja itu biasa, tetapi kalau yang beli Pindad itu bisa jadi masalah karena untuk 

dibuat senjata, impor bisa terganggu bahkan gagal kalau parlemen negara pengekspor 

merasa Indonesia tak layak mendapat bahan baku untuk produksi senjata dengan alasan 

senjata itu bisa dipakai untuk melanggar HAM. Akibat kendala semacam ini, tenggat 

produksi Pindad bisa terganggu. 

Konsumen, dalam hal ini pembeli terbesar adalah TNI, struktur pasar monopsoni 

80% penjualan ke TNI/Dephan/Polri sehingga penjualan sangat dipengaruhi kebijakan 

pelangan salah satunya collection period 128 hari. Terlalu lama dan perusahaan kena 

beban bunga dan biaya penyimpanan, PT. PINDAD  akan lebih baik jika ada per ubahan 

coletion period yang lebih pendek karena dana bisa diputar kembali dan beban bunga 

berkurang karna pembiayan modal kerja masih sangat tergantung kepada pinjaman bank. 

Hal ini merupakan kendala karena memiliki cost of money yang cukup tinggi bagi 

perusahaan. Kendala pada aspek keuangan yang dihadapi adalah adanya gap antara 

perputaran piutang usaha dan utang usaha. Perputaran piutang usaha cenderung lama 

sedangkan pembayaran utang kepada pihak ketiga relatif lebih singkat. 
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  "Produktivitas karyawan PT. PINDAD masih seperenam sampai seperempat dari 

produktivitas pekerja di pabrik senjata serupa di Eropa." Manajemen sudah berkali-kali 

mengkampanyekan perbaikan kinerja, namun hasilnya dirasakan belum maksimal." tidak 

mudah karena corporate culture, terutama komposisi usia karyawan sebagian besar 

berada diatas usia produktif, yakni rata-rata lebih diatas 41 tahun. Dan komposisi 

karyawan berdasarkan pendidikan sebagian besar pada tingkat SLTA. 

 Penambahan sarana dan prasarana kenaikan ini terutama akibat adanya 

pembelian mesin produksi sebagai bagian kegiatan investasi Perusahaan. Secara 

keseluruhan. Jumlah aset PT PINDAD (Persero) pada tahun 2014 turun 1,9% 

dibandingkan jumlah aset tahun 2013. Penurunan dikarenakan dari turunya jumlah aset 

lancar karena adanya pemotongan anggaran pemerintah yang berdampak pada penurunan 

jumlah penjualan Perusahaan.  

 Fluktuasi kinerja keuangan perusahaan dari tahun ke tahun terjadi karena ada 

faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas . Salah satu variabel yang mempengaruhi 

profitabilitas yaitu jumlah aktiva tetap. Pengertian aktiva tetap menurut   

      Rudianto (2012:19). Aktiva tetap merupakan harta kekayaan (sumber daya) yang 

dimiliki perusahaan pada suatu periode tertentu. Aktiva tetap yang semakin meningkat 

diharapkan bisa meningkatkan aktivitas produksi yang bisa mempengaruhi 

peningkatan laba perusahan. 

 

Laba perusahaan menunjukkan keefisienan perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva . 

Jumlah asset PT PINDAD (Persero) tahun 2014 terjadi penurunan dibandingkan tahun 

2013 akan tetapi masih terjadi peningkatan 15,9% dibandingkan dengan angaran 2014 hal 

ini terjadi karena meningkatnya jumlah persediaan akibat turunya target penjualan tahun 

2014.Sehinga mengakibatkan laba bersih turun.  

 Faktor lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas yaitu hutang jangka panjang 

merupakan kewajiban jangka panjang, merupakan hutang yang tidak akan jatuh tempo 

dalam waktu satu tahun atau yang pengeluarannya tidak menggunakan sumber aktiva 

lancar.  

      Gunadi (2005 : 83). Tidak terkecuali hutang dan piutang yang merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi laba perusahaan. Hutang dan piutang adalah bagian 

dari aktiva yang perlu dikelola untuk digunakan dalam kegiatan, dengan demikian 

akan tercipta kinerja keuangan perusahaan yang baik.  

 
Kendala yang dihadapi PT PINDAD (Persero) adalah pembiyayaan modal kerja yang 

masih sangat bergantung kepada pinjaman bank. Sementara, tingkat suku bunga 

perbankan masih sangat tinggi ditambah adanya gap antara perputaran piutang usaha dan 
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utang usaha. Perputaran piutang usaha cenderung lama sedangkan pembayaran utang 

kepada pihak ketiga relatif lebih singkat. Hal ini berdampak pada profitabilitas  cash flow 

perusahaan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi laba bersih yaitu modal. Modal 

merupakan jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi yang dimaksudkan 

untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek (current income) yang dimaksud dengan 

maksud utama didirikannya perusahaan tersebut .  

     Jumingan (2009 : 67). Terdapat banyak kriteria yang dapat digunakan sebagai  

variabel penilaian hasil operasi perusahaan diantaranya perubahan volume dan omzet 

penjualan, tingkat laba kotor, laba bersih.  

 
Kementrian Pertahanan dan Polri sebagai pelangan utama PT. PINDAD (Persero) 

memegang peranan penting dalam pengembangan usaha PT. PINDAD. Kedua institusi 

negara ini berperan secara monoposoni dengan menguasai 80% pangsa pasar 

PT.PINDAD (Persero). Tentunya Perusahaan harus menyesuaikan dengan kebijakan 

pengadaan kedua institusi. Jumlah ekuitas yang berhasil dibukukan pada tahun 2014 

adalah naik sebesar 5,6% dibandingkan jumlah ekuitas tahun 2013. Kenaikan jumlah 

ekuitas ini berasal dari alokasi laba menjadi ekuitas pada tahun berjalan Perusahaan.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut di atas menjadi dasar pemikiran bagi penulis 

untuk melakukan penelitian dengan judul “ PENGARUH  AKTIVA TETAP, HUTANG 

JANGKA PANJANG DAN MODAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT. 

PINDAD (Persero) “Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada dua. 

Pertama, adanya masalah yang dianalisa yaitu besarnya pengaruh aktiva tetap , hutang 

jangka panjang dan modal  terhadap profitabilitas dengan mengunakan rasio ROA. Kedua 

sampel penelitian yang dipergunakan adalah PT. PINDAD (Persero). Dipilihnya PT. 

PINDAD (Persero) sebagai sampel karena sebagai perusahaan BUMN dan mempunyai 

standar penilaian berupa SK Mentri BUMN No. 100/MBU/2002. 

   

1.2. Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini adalah Profitabilitas yang sangat tinggi, berdasakan 

latar belakang dan masalah di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaruh aktiva tetap, hutang jangka panjang, dan modal secara 

simultan  terhadap  Profitabilitas PT. PINDAD (Persero).  

2. Bagaimana pengaruh aktiva tetap, hutang jangka panjang, dan modal secara 

parsial  terhadap Profitabilitas PT. PINDAD (Persero).  
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3. Bagaimana salah satu dari aktiva tetap, hutang jangka panjang dan modal yang 

berpengaruh paling dominan terhadap profitabilitas PT. PINDAD (Persero). 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

 

1.3.1. Maksud Penelitian 

 
          Adapun maksud penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang   

diidentifikasikan dalam penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris mengenai  

pengaruh dari aktiva tetap, hutang jangka panjang dan modal terhadap Profitabilitas PT 

PINDAD ( Persero). 

 

1.3.2. Tujuan Penelitian  

 
           Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk membuktikan dan 

menganalisis tentang : 

        1. Pengaruh aktiva tetap, hutang jangka panjang dan modal secara simultan  terhadap 

Profitabilitas PT PINDAD.                          

      2. Pengaruh aktiva tetap, hutang jangka panjang dan modal secara parsial terhadap   

Profitabilitas PT PINDAD . 

3. Pengaruh dominan dari aktiva tetap, hutang jangka panjang dan modal terhadap            

Profitabilitas PT. PINDAD     

    

1.4. Kegunan Penelitian 

           Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan  manfaat 

sebagai berikut : 

        

1.4.1. Pengembangan Ilmu 

 
     Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan 

khusunya ilmu manajemen keuangan, sebagai pembuktian empiris seberapa besar 

pengaruh aktiva tetap, hutang jangka panjang dan modal terhadap Profitabilitas. 
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1.4.2. Kegunaan Operasional 

 
           Hasil pembuktian empiris dan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada kinerja keuangan khususnya 

profitabilitas. Berdasarkan teori-teori yang telah dibangun yaitu konsep-konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini dan hasil-hasil penelitian terdahulu, serta bukti empiris 

yang dihasilkan, maka fenomena pada kinerja keuangan khususnya profitabilitas 

diharapkan dapat dibuktikan dengan adanya pengaruh faktor aktiva tetap, hutang jangka 

panjang dan modal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


