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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Manusia memerlukan kebutuhan yang tidak terbatas jumlahnya, 

Kebutuhan manusia yang beraneka macam terus berubah dan berkembang 

baik secara kuantitas dan kualitas. Kebutuhan sering timbul dalam waktu 

yang bersamaan, dan tidak ada batas waktu berhentinya. Pertambahan jumlah 

penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perluasan 

lingkungan pergaulan manusia adalah beberapa faktor yang menyebabkan 

kebutuhan manusia tidak terbatas jumlahnya. Salah satu kebutuhan yang tidak 

bisa digantikan oleh apapun yaitu kebutuhan terhadap sumber makanan. 

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya 

alamnya yang terbesar luas di seluruh kawasan di indonesia.  Indonesia juga 

merupakan negara yang terkenal dengan sebutan agraris yang berarti sebagian 

besar masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani. Selain itu Indonesia 

juga terkenal dengan tanahnya yang subur sehingga dapat menanam berbagai 

macam tanaman yang tumbuh dengan subur. 

Pertanian merupakan sektor primer dalam perekonomian indonesia 

yang artinya pertanian merupakan sektor utama yang menyumbang dari 

setengah perekonomian Indonesia. Pertanian juga memiliki peran nyata 

sebagai penghasil devisa negara negara melalui ekspor. Oleh karena itu perlu 

diadakannya pembangunan di dalam sektor pertanian sehingga dapat bersaing 

di pasar dalam negri maupun luar negri. 
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Sektorpertanian indonesia dapat terus memberikan peran terhadap 

perekonomian Indonesia, diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan 

di sektor ini. Salah satunya dengan melakukan investasi karena, dengan 

adanya investasi diharapkan akan memicu kenaikan input yang akan 

berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, dan 

tumbuhnya perekonomian Indonesia. 

Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor yang mengalami 

pertumbuhan yang konsisten, baik ditinjau dari arealnya maupun 

produksinya. Perkebunan di Indonesia memiliki komoditas penting, di 

antaranya adalah karet, kopi, teh, kelapa sawit, kelapa, dan tebu. 

Pertumbuhan kelapa sawit dan karet mengalami laju yang pesat di antara 

tanaman perkebunan yang lain yaitu diatas 5% per tahun. Sektor perkebunan 

juga merupakan salah satu sektor yang menyumbang devisa untuk negara 

melalui orientasi pasar ekspor. Produk karet, kopi, teh dan minyak sawit 

adalah produk-produk yang lebih dari 50% dari total produksi adalah untuk 

ekspor. 

Keberhasilan sektor pertanian dan perkebunan ini tidak lepas dari peran 

manajemen dalam perusahaan, salah satu hal penting yang harus diperhatikan 

adalah terkait penggunaan dana jangka panjang dalam perusahaan sektor 

pertanian dan perkebunan yang tercatat di BEI dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Sumber Pembelanjaan Jangka Panjang pada perusahaan sektor 
pertanian  dan perkebunan yang tercatat di BEI Tahun 2009 – 
2013 (dalam jutaan rupiah). 

Tahun Utang jangka 
panjang 

Ekuitas Nilai Total 
Pembelanjaan Jangka 

Panjang 

2009 Rp. 17.195.428.304 Rp. 1.346.802.158.727 Rp.1.363.997.587.031 

2010 Rp. 19.019.663.094 Rp. 1.189.353.883.641 Rp.1.208.373.546.735 

2011 Rp. 14.189.770.044 Rp. 2.660.812.148.997 Rp.2.675.001.919.041 

2012 Rp. 19.331.656.236 Rp. 2.874.751.020.312 Rp.2.894.082.676.548 

2013 Rp. 16.944.983.658 Rp. 2.797.358.323.970 Rp.2.814.303.307.628 

Sumber: Bursa Efek Indonesia dan Idx.co.id 

Tabel 1.1 menunjukkan sumber pembelanjaan dana jangka panjang 

pada perusahaan sektor pertanian dan perkebunan dari tahun 2009 – 2013. 

Utang jangka panjang mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2009, 2010, 

dan 2012 mengalami kenaikan dan pada tahun 2011 dan 2013 mengalami 

penurunan. Sedangkan ekuitas perusahaan sektor pertanian dan perkebunan 

mengalami fluktuasi juga tetapi tidak terlalu buruk seperti utang jangka 

panjang, yang dimana ekuitas tahun 2010 mengalami penurunan dan tahun 

yang lainnya mengalami kenaikan. 

Kebutuhan dana investasi suatu perusahaan dapat dipenuhi dari hasil 

operasional perusahaan, modal sendiri (dana dari pemilik) atau melalui 

penarikkan pinjaman dari pihaklain (hutang). Dalam suatu investasi, biaya 

yang timbul akibat penarikkan pinjaman merupakan biaya modal.Penentuan 

biaya modal yang tepat bagi perusahaan merupakan sesuatu yang penting, 

karena pemaksimuman nilai perusahaan mensyaratkan semua biaya input, 
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termasuk modal diminimumkan, dan untuk meminimumkannya, biaya modal 

harus dapat diestimasikan.Dengan demikian, jika penentuan biaya modal 

keliru, maka keputusan keuangan yang dibuat juga akan keliru.  

Pencapaian kesuksesan dalam perusahaan, manajemen keuangan 

mempunyai peran penting, yaitu dengan melakukan keputusan investasi, 

keputusan sumber pembelanjaan dan pengelolaan asset-aset pada perusahaan 

secara tepat. Perusahaan dalam menjalankan usahanya memiliki sasaran 

utama yaitu ingin memaksimumkan kekayaan pemegang saham, dan 

perusahaan dapat meningkatkan nilai ini  dengan cara berinvestasi pada 

proyek- proyek yang memberikan hasil yang tinggi. Sebelum keputusan 

investasi diambil, penilaian investasi mutlak diperlukan yaitu untuk 

menentukan apakah suatu sekumpulan proyek layak dijalankan, dalam 

penilaian investasi biaya modal merupakan unsur penting untuk menentukan 

layak tidaknya suatu proyek.     

Pentingnya menghitung biaya modal agar dapat memaksimalkan nilai 

perusahaan, manajer keuangan perlu memperkirakan biaya modal agar dapat 

mengambil keputusan yang tepat dalam pemilihan dana yang digunakan, dan 

berkaitan dengan berbagai macam keputusan lain yang diambil termasuk 

leasing, pelunasan obligasi dan kebijakan modal kerja. Berdasarkan uraian di 

atas, maka dalam penelitian ini diambil judul sebagai berikut “ Perbandingan 

Biaya Modal antar Perusahaan dalam Sektor Pertanian dan Perkebunan yang 

Tercatat di BEI”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Berapa besar biaya modal yang ditanggung perusahaan sektor pertanian 

dan perkebunan yang tercatat di BEI tahun 2009-2013? 

2. Di antara perusahaan sektor pertanian dan perkebunan yang tercatat di 

BEI, perusahaan manakah yang mempunyai biaya modal terbesar pada 

tahun 2009-2013? 

C. Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah agar pokok 

permasalahan yang akan diteliti tidak terlalu meluas, pada penelitian ini 

penulis membatasi data penelitian yaitu pada biaya modal tahunan. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui berapa besar biaya modal yang ditanggung 

perusahaan sektor pertanian dan perkebunan yang tercatat di BEI. 

b. Untuk mengetahui Perusahaan sektor pertanian dan perkebunan yang 

tercatat di BEI, manakah yang mempunyai biaya modal terbesar. 

2. Keguanaan Penelitian 

a. Bagi manajemen 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak menajemen untuk 

menentukan keputusan struktur modal perusahaan. 
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b. Bagi para pemegang saham 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

c. Bagi kreditur dana jangka panjang 

Penelitianini dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 

 


