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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Hal

tersebut menandakan bahwa semakin membaiknya tingkat pendapatan negara.

Dalam situasi perekonomian yang baik ini memberikan hal positif bagi

perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk mengembangkan bisnisnya di

era perdagangan bebas dewasa ini.

Pada dasarnya perusahaan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan operasinya, maka

perusahaan membutuhkan dana atau modal. Dalam perusahan, yang berwenang

dalam pengambilan keputusan pendanaan ini adalah manajer keuangan. Manajer

keuangan berperan dalam mengelola keuangan perusahaan. Fungsi manajemen

keuangan ada 3 yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan

pengelolaan asset. Pada fungsi yang kedua berkaitan dengan masalah pendanaan

perusahaan. Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal. Diantaranya

mengenai kebijakan modal dan hutang. Modal ini berupa modal sendiri,

sedangkan hutang dapat berupa hutang jangka pendek atau hutang jangka

panjang. Hal tersebut merupakan komponen dari struktur modal.

Struktur modal merupakan perimbangan antara hutang dengan modal.

Setiap perusahaan akan membuat suatu kebijakan mengenai masalah struktur

modal. Perusahaan akan menentukan berapa proporsi untuk modal dan hutangnya.

Untuk tiap bagian dari struktur modal ini memiliki resiko biaya modal. Pada saat

menggunakan modal sendiri maka resiko perusahaan yaitu wajib membagikan

laba yang diperoleh. Sedangkan jika perusahaan memperoleh dana dengan cara

meminjam atau berasal dari hutang, maka resiko perusahaan yaitu membayar

bunga atas pinjaman tersebut. Oleh karena itu perusahaan harus meminimalkan

biaya modal yang ditanggung. Kekeliruan dalam pengambilan keputusan

pandanaan ini akan berakibat biaya yang ditanggung tidak minimal.
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Didalam laporan keuangan, setiap perusahaan akan menampilkan seberapa

besar persentase modal yang dimiliki oleh perusahaan juga kewajiban atau hutang

perusahaan tersebut. Dalam memilih sumber dana perusahaan perlu

memperhatikan tingkat solvabilitas dan rentabilitas perusahaan. Solvabilitas

merupakan kemampuan perusahaan memenuhi seluruh kewajiban keuangan

financialnya yang terdiri atas hutang jangka pendek dan jangka panjang apabila

pada saat itu perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan (Martono & Harjito,

2007:18). Dari penjelasan tersebut maka apabila perusahaan dilikuidasi, maka

apakah perusahaan mampu membayar seluruh hutang-hutangnya. Apabila hasil

penjumlahan harta (aktiva) perusahaan mencukupi untuk membayar seluruh

hutangnya, maka perusahaan tersebut dalam keadaan solvable. Sebaliknya jika

seluruh hasil penjualan harta (aktiva) tidak mampu membayar hutang-hutangnya

maka perusahaan pada saat itu dalam keadaan tidak solvabe (insolvable).

Keadaan insolvable menunjukan bahwa aset perusahaan tidak cukup untuk

menutupi seluruh hutangnya, sehingga pada kondisi tersebut perusahaan tidak

dapat beroperasi lagi untuk menghasilkan laba. Laba merupakan pendapatan-

pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya-biaya. Pada umumnya setiap

perusahaan memiliki tujuan untuk menperoleh keuntungan atau laba. Semakin

tinggi laba perusahaan maka menandakan perusahaan tersebut telah menggunakan

modalnya secara optimal. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba dengan modal yang dimiliki maka dapat diukur dengan cara

melihat rasio rentabilitasnya.

Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan

laba selama periode tertentu. Untuk menilai rentabilitas suatu perusahaan

bermacam-macam caranya tergantung pada laba dan aktiva atau modal mana yang

akan diperbandingkan satu dengan lainnya. Masalah rentabilitas memang sangat

penting bagi semua perusahaan, salah satu diantaranya sektor yang perputaran

penjualannya diharapkan cepat sehingga menghasilkan laba yaitu perusahaan

sektor makanan dan minuman.

Industri makanan dan minuman merupakan sektor yang sedang tumbuh

saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangannya dari tahun ke tahun.
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Departemen Perindustrian optimis pertumbuhan industri makanan dan minuman

(mamin) masih bisa tumbuh hingga 7% pada tahun ini. Pertumbuhan ini didukung

oleh ekspansi pelaku industri makanan minuman di tahun 2009.

(www.detikfinance.com) Industri makanan dan minuman diperkirakan menjadi

salah satu sektor yang paling bertahan hadapi krisis ekonomi global di 2009. Hal

ini karena permintaan ekspor industri makanan dan minuman tidak terlalu besar

dan kebutuhan impornya juga terbilang kecil. (www.detikfinance.com)

Sektor makanan dan minuman di dalam negeri pada tahun depan

menghadapi tantangan harga bahan baku dan kemasan yang diprediksi terus

terkerek naik, seiring kecenderungan harga komoditas pangan dan minyak mentah

dunia yang menguat. Kenaikan harga bahan baku dan kemasan ini dipastikan akan

memengaruhi harga produk jadi yakni adanya kenaikan sekitar 10%-15% pada

2011.“Tahun 2011 tantangan pada bahan baku terigu, gula, jagung dan kedelai

dan lainnya yang potensi kenaikan harganya signifikan. Sekarang poin yang

paling besar untuk makanan minuman itu adalah bahan baku komoditi naik, dan

kemasan. Kemasan ini dipicu harga minyak bumi,” kata Franky Sibarani, Sekjen

Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), hari ini.

(www.bisnis.com). Kenaikan bahan baku dan kemasan dapat mengakibatkan

biaya produksi meningkat, hal tersebut tidak terlalu berpengaruh pada beberapa

perusahaan makanan dan minuman seperti PT Mayora Indah Tbk berhasil

membukukan pendapatan Rp 7 triliun selama tahun 2010, naik 50 persen

dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2011, pendapatan ditargetkan naik 25-30

persen. Mayora, yang menjadi perusahaan publik sejak tahun 1990, bergerak

dalam industri makanan olahan. Selain kerja sama manajemen pendanaan,

Mayora Indah juga pernah memperoleh kredit dari Bank Mandiri sebesar Rp 500

miliar, berupa kredit jangka pendek dan jangka panjang. Saat ini, masih ada kredit

jangka panjang Rp 450 miliar yang belum dilunasi. (idr)( www.bisnis.com).

Selain itu juga, PT Indofood Sukses Makmur Tbk mencatatkan laba bersih

semester I-2010 sebesar Rp 1,41 triliun. Laba sebesar ini meningkat 76,4 persen

dibandingkan periode yang sama 2009, yang hanya Rp 799,7 miliar. Direktur

Utama dan CEO Indofood Anthony Salim, Kamis (26/8) di Jakarta, mengatakan,
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peningkatan laba bersih ini didorong peningkatan kinerja operasional yang

tecermin dari naiknya laba inti (core profit) perseroan, dari Rp 595 miliar pada

semester I-2009 menjadi Rp 1,38 triliun pada semester I-2010. Adapun penjualan

bersih perseroan pada semester I-2010 tercatat Rp 18,12 triliun atau tumbuh 0,2

persen, dari Rp 18,08 triliun pada periode yang sama tahun 2009. Anthony

mengatakan, kondisi perekonomian dalam negeri akan terus bertumbuh.

Pertumbuhan ini diharapkan akan membawa dampak positif terhadap industri

makanan karena pengeluaran rumah tangga di Indonesia untuk makanan

merupakan porsi terbesar dari konsumsi rumah tangga. (REI) ( www.bisnis.com)

Dari fenomena yang telah dibahas diatas maka dalam hal ini penulis

tertarik untuk meneliti mengenai “Pengaruh Struktur Modal dan Solvabilitas

terhadap Rentabilitas Ekonomi pada Industri Makanan dan Minuman yang

Telah Go Public Periode 2006-2010”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan gambaran yang sudah dijelaskan pada latar

belakang, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan struktur modal, solvabilitas dan rentabilitas

ekonomi pada industri makanan dan minuman yang telah go public di BEI

periode 2006-2010.

2. Bagaimana pengaruh struktur modal dan solvabilitas tehadap rentabilitas

ekonomi secara simultan pada industri makanan dan minuman yang telah go

public di BEI periode 2006-2010.

3. Bagaimana pengaruh struktur modal dan solvabilitas tehadap rentabilitas

ekonomi secara parsial pada industri makanan dan minuman yang telah go

public di BEI periode 2006-2010.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan atau

mengumpulkan data serta informasi mengenai bagaimana pengaruh struktur

modal, solvabilitas dan rentabilitas ekonomi pada industri makanan dan minuman
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yang telah go public di BEI periode 2006-2010. Disamping itu juga sebagai

prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi

Manajemen Fakultas Bisnis & Manajemen.

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana perkembangan struktur modal, solvabilitas,

dan rentabilitas ekonomi pada industri makanan dan minuman yang telah go

public di BEJ periode 2006-2010.

2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh struktur modal dan solvabilitas

tehadap rentabilitas ekonomi secara simultan pada industri makanan dan

minuman yang telah go public di BEI periode 2006-2010.

3. Untuk menganalsis bagaimana pengaruh struktur modal dan solvabilitas

tehadap rentabilitas ekonomi secara parsial pada industri makanan dan

minuman yang telah go public di BEI periode 2006-2010.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat mendapatkan wawasan

atau pengetahuan yang lebih luas serta dapat mengaplikasikan teori-teori

yang telah dipelajari khususnya mengenai struktur modal, solvabilitas dan

rentabilitas ekonomi.

2. Bagi perusahaan

Dengan adanya penelitian ini maka dapat menjadi informasi bagi perusahaan

dalam rangka pengambilan keputusan perusahaan khususnya untuk para

manajer keuangan sehingga dapat menghasilkan laba bagi perusahaan.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak yang berkepentingan,

berminat dan tertarik untuk mempelajari atau meneliti lebih lanjut mengenai

masalah struktur modal, solvabilitas dan rentabilitas ekonomi.
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1.5 Kerangka Pemikiran

Bagi seorang manajer keuangan pengambilan keputusan mengenai

kebijakan pendanaan ini berpengaruh pada struktur modal perusahaan. Menurut

Gitman (2006:538) pengertian struktur modal adalah

“Capital structure is the mix of the long term debt and equity maintained

by the firm”.

Artinya struktur modal adalah perpaduan antara utang jangka panjang dengan

modal sendiri yang diperoleh perusahaan. Dari pengertian tersebut, dapat

disimpulkan bahwa di dalam sebuah struktur modal tersebut terdapat dua proporsi

sumber dana yaitu utang jangka panjang dengan modal sendiri. Kedua sumber

dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan.

Perpaduan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri akan tercermin

dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan perusahaan menggambarkan bagaimana kondisi

keuangan perusahaan. Dalam laporan keuangan tersebut, menyajikan laporan

mengenai laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca keuangan. Bagi

setiap perusahaan yang telah go public maka perusahaan tesebut wajib

mempublikasikan laporan keuanganya kepada publik umumnya dan kepada para

pemegang saham khususnya.

Dalam laporan keuangan, perusahaan selalu menambahkan informasi

mengenai rasio keuangan sebagai tambahan agar dapat diketahui lebih lengkap

mengenai fundamental perusahaan tersebut. Ukuran mengenai penggunaan

sumber dana atau struktur modal suatu perusahaan dapat diketahui dari rasio

hutang yaitu DER (Debt to Equity Ratio). Menurut Martono & Harjito (2007 :

59) menjelaskan bahwa :

“DER merupakan perbandingan total hutang yang dimiliki

perusahaan dengan modal sendiri (ekuitas)”.

Selain struktur modal, sumber modal yang berasal dari hutang bisa dilihat

juga pada rasio solvabilitas. Martono & Harjito (2007:18) menjelaskan bahwa:
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“Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan memenuhi seluruh
kewajiban keuangan financialnya yang terdiri atas hutang jangka
pendek dan jangka panjang apabila pada saat itu perusahaan
dilikuidasi atau dibubarkan”.

Solvabilitas suatu perusahaan menunjukan kemampuan perusahaan untuk

memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut

pada saat itu dilikuidasikan. Dengan demikian maka pengertian solvabilitas

dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua

utang-utangnya baik jangka panjang maupun jangka pendek pada saat perusahaan

tidak beroperasi.

Penggunaan hutang untuk mendanai investasi perusahaan harus dilakukan

secara hati-hati agar tujuan perusahaan dalam rangka memperoleh laba dapat

tercapai. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Husnan dan Pudjiastuti

(2004:285) bahwa :

“Penggunaan utang bisa dibenarkan sejauh diharapkan bisa memberi

tambahan laba operasi(EBIT) yang lebih besar dari bunga yang

dibayar”.

Selanjutnya menurut Syamsuddin (2004:9) bahwa:

“Penentuan alokasi yang baik antara hutang lancar dengan modal
jangka panjang penentuan ini sangat penting karena besarnya
komposisi (mix) untuk masing-masing hutang lancar dan modal jangka
panjang akan dapat mempengaruhi profitabilitas”.

Dengan demikian penggunaan hutang dalam perusahaan dapat

meningkatkan laba usaha. Peningkatan laba ini tentunya dapat meningkatkan

rentabilitas suatu perusahaan. Bagi perusahaan pada umumnya masalah

rentabilitas lebih penting dari pada masalah laba, karena laba yang besar saja

belum tentu merupakan ukuran bahwa perusahaan itu telah dapat bekerja dengan

efisien. Efisien baru dapat diketahui dengan cara membandingkan laba yang

diperoleh itu dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut, atau

dengan kata lain menghitung rentabilitasnya. Dengan demikian, maka yang harus

diperhatikan oleh perusahaan ialah tidak hanya bagaimana usaha untuk

memperbesar laba, tetapi yang lebih penting ialah usaha untuk mempertinggi
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rentabilitasnya. Sehubungan dengan itu maka perusahaan pada umumnya

usahanya lebih diarahkan untuk mendapat titik rentabilitas maximal dari pada laba

maximal. Menurut Martono & Harjito (2007:18) menjelaskan bahwa:

“Rentabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba

dari modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut”.

Rentabilitas terbagi menjadi dua bagian yaitu rentabilitas modal sendiri

dan rentabilitas ekonomi. Dalam rentabilitas modal sendiri menjelaskan

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan cara menggunakan

modal sendiri. Sedangkan rentabilitas ekonomi menjelaskan kemampuan

perusahaan menghasilkan laba dengan cara menggunakan modal sediri dan modal

asing. Dalam rentabilitas ekonomi bukan hanya modal sendiri saja yang

digunakan untuk menghasilkan laba akan tetapi modal yang berasal dari utang

juga digunakan untuk menghasilkan laba yang dijadikan tolak ukur. Utang

tersebut merupakan sumber pendanaan selain modal sendiri yang digunakan

perusahaan untuk kegiatan operasinya untuk menghasilkan laba. Menurut Husnan

dan Pudjiastuti (2004:285) menyatakan bahwa :

“Sejauh penggunaan hutang tersebut diharapkan memberikan
rentabilitas ekonomi yang lebih besar dari bunga hutang tersebut,
maka penggunaan hutang tersebut dapat dibenarkan. Hal tersebut
disebabkan karena penggunaan hutang tersebut diharapkan akan
meningkatkan rentabilitas modal sendiri (return on equity) yang
menunjukan bagian keuntungan yang menjadi hak pemilik
perusahaan”.

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan utang

dalam perusahaan akan memberikan rentabilitas ekonomi yang lebih besar. Oleh

karena itu pengelolaan utang yang baik akan memberikan efek positif pada

perusahaan termasuk rentabilitas ekonomi.

Dari uraian diatas, mengenai struktur modal, solvabilitas dan rentabilitas

ekonomi dapat digambarkan secara lebih sederhana dalam bagan kerangka

pemikiran. Bagan ini menggambarkan bagaimana hubungan antara struktur modal

dan solvabilitas terhadap rentabilitas. Selain itu juga akan terlihat objek yang akan
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diteliti sehingga akan lebih jelas dan sederhana dalam menafsirkan karya ilmiah

ini. Berdasarkan uraian diatas, bagan kerangka pemikiran disusun sebagai berikut:

Gambar 1.1

Bagan Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Diteliti :

Tidak Diteliti : ---------------

Perusahaan

Laporan Keuangan
Keuangan

Aktiva Pasiva

Aktiva
Lancar

Aktiva Tetap Hutang Lancar Hutang Jangka
Panjang

Modal Sendiri

Modal Kerja

Perputaran
Modal Kerja

Solvabilitas Struktur Modal

Debt to Total Asset Debt to Equity

Rentabilitas Perusahaan

Rentabilitas Ekonomi Rentabilitas Modal Sendiri
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Berdasarkan pada latar belakang dan kerangka pemikiran diatas maka

penulis membuat hipotesis :

“Besarnya struktur modal dan solvabilitas berpengaruh pada

rentabilitas ekonomi”.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dan metode

verifikatif. Pengertian metode deskriptif menurut Nazir (2003 : 54) sebagai

berikut:

“Metode deskriptif yaitu suatu metode yang berusaha menyimpulkan,
menyajikan serta menganalisa data sehingga dapat memberikan
gambaran yang cukup jelas mengenai objek yang diteliti dan menarik
kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan”.

Selanjutnya Pengertian metode verfikatif menurut Melong (2004 : 46)

sebagai berikut:

“Penelitian yang berusaha untuk menguji jawaban masalah tentang

hasil pemikiran yang kebenarannya bersifat sementara atau yang

biasa disebut hipotesis”.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memperoleh data dari laporan

keuangan yang kemudian diolah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti

selanjutnya dilakukan analisis. Penelitian ini menggunakan dua variable

independen dan satu variable dependen sehingga digunakan analisis regresi dan

korelasi berganda. Menurut Sugiyono (2008 : 270) bahwa Analisis regresi dapat

digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya variable dependen

dapat dilakukan melalui menaikan atau menurunkan keadaan variable independen.

Dengan kata lain, analisis regresi digunakan untuk menerangkan kekuatan dan

arah hubungan antara variable X dan variable Y. Untuk menguji hipotesis dalam

penelitian ini, penulis menggunakan alat statistik dengan uji t untuk menguji

hipotesis parsial dan uji F untuk menguji hipotesis secara simultan.
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1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada industry makanan dan minuman yang telah go

public. Data laporan keuangan perusahaan-perusahan tersebut diperoleh dari

laporan keuangan yang terdapat dalam Indonesia Capital Market Directory

(ICMD), melalui situs di internet yaitu www.jsx.co.id dan Pojok Bursa

Universitas Widyatama. Waktu penelitian dilakukan mulai Februari 2011 hingga

Juni 2011.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.jsx.co.iddan
http://www.pdfpdf.com/0.htm

