
 

 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi, tak 

lepas dari dibutuhkannnya modal. Tanpa adanya modal yang cukup, maka 

bisa dipastikan perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan dalam 

melakukan kegiatan ekonominya. Apalagi di era globalisasi dan perdagangan 

bebas yang semakin meluas sekarang. Seorang manajer dituntut untuk dapat 

mengantisipasi kejadian apapun baik di dalam maupun di luar perusahaan 

demi mensejahterakan para karyawan atau bahkan para investor yang 

menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Manajer perusahaan harus 

mampu memelihara kinerja perusahaan dengan baik agar dapat terus 

bertahan. 

Perusahaan dalam menjalankan operasionalnya, pasti tidak akan luput 

dari modal usaha. Modal usaha mempunyai perananan yang sangat penting 

dan memiliki kontribusi yang sangat dominan, karena tanpa adanya modal 

maka perusahaan tidak akan berjalan lancar sesuai rencana. Modal yang 

digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan 

hidupnya ataupun melakukan ekspansi, harus diperhitungkan dari mana 

sumber modal tersebut didapat. Sumber modal berdasarkan jenisnya ada dua 

macam. Modal tersebut dapat diperoleh dari menarik dana dari perusahaan itu 
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sendiri, atau juga bisa didapat dari mengambil modal dari luar perusahaan 

(modal asing). 

Perusahaan harus memperhatikan bahwa setiap jenis modal yang 

dipakai masing – masing memiliki dampak yang positif dan juga negatif 

terhadap profitabilitas suatu perusahaan. Kebijakan yang akan diambil sebuah 

perusahaan harus dipikirkan secara matang agar kebijakan pendanaan yang di 

ambil bisa membuat perusahaan berkembang dan menghasilkan profitabilitas 

yang diharapkan. Apapun kebijakan yang diambil, yang pasti harus mampu 

memberikan manfaat yang sebesar – besarnya kepada pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan 

Salah satu jenis modal yang ditinjau dari sumbernya adalah modal 

pinjaman. Pendanaan dari luar perusahaan dapat diartikan sebagai pendanaan 

dari kreditur atau lebih umumnya dikenal dengan hutang. Hutang pada 

dasarnya adalah sebuah alternative yang dapat digunakan oleh perusahaan 

untuk meningkatkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Konsepnya adalah 

hutang yang didapat sebuah perusahaan dapat digunakan untuk mendanai aset 

yang dimiliki sebuah perusahaan. Aset yang didanai tersebut nantinya 

diharapkan untuk meningkatkan laba perusahaan sehingga laba yang dimiliki 

oleh perusahaan semakin besar. 

Hal yang perlu digaris bawahi dalam menggunakan dana pihak ketiga 

adalah menimbulkan suatu kewajiban financial bagi perusahaan, baik dalam 

bentuk pembayaran bunga pinjaman dan juga angsuran dana pokok pinjaman. 
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Kewajiban tersebut muncul karena adanya hutang yang dilakukan 

perusahaan. Semakin besar hutang yang dilakukan maka semakin tinggi 

kewajiban sebuah perusahaan. Pernyataan di atas dapat ditarik sebuah 

pendapat bahwa, hutang dapat menimbulkan resiko tersendiri bagi perusahaan 

apabila perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya. Semakin tinggi nilai 

hutang maka semakin tinggi resiko yang akan didapat, semakin tinggi resiko 

maka semakin tinggi profitabilitas yang diharapkan sebagai imbalan atas 

tingginya resiko tersebut. 

Modal sendiri adalah sejumlah investasi yang dilakukan oleh pemilik 

perusahaan, baik berupa uang ataupun dalam bentuk sebuah aset ke dalam 

perusahaannya sendiri. Dalam beberapa organisasi seperti koperasi, modal 

sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan 

hibah. Apabila dalam pemanfaatannya modal sendiri dikelola dengan baik, 

keuntungan yang di dapat oleh sebuah perusahaan akan semakin besar, 

dikarenakan dengan menggunakan modal sendiri tidak terdapat beban bunga. 

Dalam pengelolaannya, baik itu modal sendiri atau modal pinjaman, 

perusahaan dituntut untuk mampu mengalokasikan sumber daya keuangan 

yang dimiliki secara efisien untuk meningkatkan laba atau yang sering 

disebut profitabilitas. Terutama yang harus jadi perhatian adalah modal 

pinjaman yang harus diperhitungkan dengan benar antara beban bunga yang 

dibayar dengan perolehan keuntungan dari pinjaman tersebut. Modal 

pinjaman bisa menjadi senjata makan tuan sendiri bagi perusahaan apabila 
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tidak dipakai dengan tepat, karena apabila tidak mampu membayar maka 

kemungkinan perusahaan tersebut terancam bangkrut. 

Keberhasilan pengelolaan modal kerja dapat dilihat dari laporan 

keuangan perusahaan, karena laporan keuangan merupakan history dari 

kondisi keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Kegunaan laporan 

keuangan sendiri adalah sebagai alat untuk pengambilan sebuah keputusan. 

Baik keputusan investasi, pembiayaan maupun kebijakan pembagian 

keuntungan. Salah satu pihak yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan adalah manajemen.  

Agus Sartono (2010:2) manajer keuangan harus mampu mengambil 

ketiga keputusan secara efektif dan efisien. Pertama, efektif dalam keputusan 

investasi yang akan terlihat dalam pencapaian tingkat keuntungan optimal. 

Kedua, efisien dalam pembiayaan investasi yang akan tercermin dalam 

perolehan dana dengan biaya minimum. Terakhir, kebijakan dividen yang 

optimal yang akan tercermin dalam peningkatan kemakmuran pemilik 

perusahaan. 

Pencapaian maksimal dari ketiga keputusan di atas akan memberikan 

penilaian terhadap kinerja manajemen yang ada di dalam sebuah perusahaan. 

Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengamati hal tersebut 

adalah profitabilitas. Menurut Munawir (2002:86) rasio yang digunakan 

untuk mengukur profit yang diperoleh dari modal – modal yang digunakan 

dalam operasi disebut rasio profitabilitas. Besar kecil sebuah profitabilitas 
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tergantung pada keuntungan yang di dapat dari hasil operasi sebuah 

perusahaan. Semakin besar nilai profitabilitas maka semakin tinggi pula 

kemampuan sebuah perusahaan menghasilkan laba. Yang nantinya laba 

tersebut digunakan untuk mencapai impian perusahaan. 

Pasuruan merupakan salah satu kota di Indonesia yang terkenal 

dengan industri furniture. Berdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan (Disperindag) Prov Jatim, penghasil mebel di sentra ini adalah 

78 persen dari UKM mebel di Kota Pasuruan yakni sebanyak 881 unit usaha 

dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.321 orang atau 83 persen. Produk 

mebel dari Pasuruan berupa lemari, meja dan kursi. Wilayah pemasaran 

dalam negeri terbagi menjadi pasar lokal seperti Kediri, Blitar, Tulungagung 

dan pasar luar seperti Kalimantan dan Sulawesi. Untuk pemasaran luar negeri 

produk dipasarkan ke Eropa dan Amerika.  

Perusahaan yang bergerak di bidang mebel di Pasuruan rata – rata 

mempunyai kendala dengan modal kerja yang dipakai. Bahan baku yang 

berupa kayu yang sekarang harganya cenderung mahal jadi alasan mengapa 

kayu semakin sulit didapat. Para pengusaha mebel mendanai pembelian kayu 

yang digunakan sebagai bahan baku mebel adalah dengan menggunakan dana 

pinjaman. Ada kalanya para pengusaha mebel ini menggunakan dananya 

sendiri untuk membeli bahan baku tersebut. Kedua opsi tersebut pasti akan 

berpengaruh dengan profitabilitas perusahaan. 
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Pemilik perusahaan dituntut untuk melakukan keputusan yang tepat 

dalam hal kebutuhan modal agar usahanya terus bertahan. Sedangkan 

masalah tidak hanya cukup disitu, pembayaran kredit juga berpengaruh pada 

keputusan pengambilan modal dari mana yang akan dipakai untuk membiayai 

perusahaan tersebut. Apabila pembelian secara kredit dan modal yang dipakai 

dari modal sendiri, maka profitabilitas cenderung turun, karena perusahaan 

akan terus berproduksi, sedangkan uang yang digunakan belum terbayar oleh 

pembeli dan produksi dilakukan dengan modal sendiri. Apabila dengan modal 

pinjaman, harus diperhatikan beban bunga yang nantinya juga akan 

berpengaruh pada profitabilitas perusahaan tersebut. 

Kenyataanya hal ini tidak menyurutkan perkembangan bisnis mebel 

untuk terus melakukan produksi. Peningkatannya dapat dilihat dari penghasil 

mebel yang menyumbang persentase terbanyak dari UKM yang berada di 

Pasuruan. Selain itu peran serta pemerintah juga ikut berperan aktif dalam 

memajukan bisnis di sektor ini. Dimana pemerintah mengadakan pameran – 

pameran yang digunakan untuk memamerkan hasil – hasil karya para 

warganya berupa barang – barang furniture. Tujuannya agar memajukan 

sektor UKM mebel sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. 

Berdasarkan uraian diatas maka alur pembahasan yang akan peneliti 

lakukan adalah dengan mengidentifikasi masalah modal dari sebuah 

perusahaan. Kedua, yang akan peneliti lakukan adalah dengan 

mengidentifikasi dari mana modal yang dipakai oleh perusahaan tersebut 

berasal. Setelah itu dilakukan penelitian pengaruh dari sumber modal yang di 
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dapat dengan tingkat profitabilitas yang diperoleh perusahaan khususnya 

perusahaan mebel yang berada di Pasuruan. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah : 

1. Apakah modal pinjamaan dan modal sendiri berpengaruh terhadap tingkat 

profitabilitas ? 

2. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas ? 

 

C. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian dimaksud, agar penelitian yang dilakukan tidak 

terlalu meluas dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas dan agar bisa 

terfokus untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pembatasan masalah dari 

penelitian adalah pengusaha mebel yang memiliki laporan keuangan dari 

tahun 2009 – 2013 dan berada di wilayah Kelurahan Gapuk, Kecamatan 

Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Alat yang digunakan untuk mengukur tingkat 

profitabilitasnya menggunakan ROA (Return On Asset), sedangkan untuk 
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modal pinjaman diukur dengan DER (Debt Equity Ratio), dan Primary Ratio 

digunakan untuk mengukur modal sendiri. 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh modal pinjaman dan modal sendiri 

terhadap tingkat profitabilitas 

b. Untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh terhadap 

tingkat profitabilitas 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan keputusan untuk 

menggunakan pendanaan yang paling baik untuk dilakukan 

perusahaan. 

b. Bagi Calon Kreditur 

Sebagai bahan yang bisa dijadikan tambahan referensi untuk 

mengetahui apakah badan atau perseorangan dapat memberikan 

pinjaman atau tidak kepada perusahaan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 
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Dapat menambah wawasan mengenai pengaruh pendanaan dari luar 

perusahaan dan modal sendiri terhadap Profitabillitas, serta dijadikan 

tambahan referensi untuk melanjutkan penelitian sejenis yang telah 

ada. 

 

 


