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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Persaingan yang ketat dalam berbagai aspek merupakan hal yang 

tidak dapat dihindari, terutama dalam dunia bisnis atau perusahaan. 

Sebuah perusahaan harus mampu untuk memelihara dan mempertahankan 

lingkungan bisnisnya secara efisien. Perusahaan yang mampu bertahan 

dalam  persaingan diharuskan memiliki kinerja yang baik, baik dari segi 

manajemen, keuangan maupun yang lainnya.  

Perusahaan merupakan suatu unit kegiatan produksi yang 

mengelola sumber ekonomi secara efektif dan efisien untuk menyediakan 

barang atau jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan 

maksimal. Perusahaan memerlukan dana yang cukup agar kegiatan 

operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat 

memperoleh keuntungan optimal. Perusahaan yang memiliki kekurangan 

dana dapat memasukan modal pemilik perusahaan atau melakukan 

pinjaman kepada pihak luar.  

Pada kondisi tertentu perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dana 

yang bersumber dari dalam, namun pertumbuhan perusahaan 

mengakibatkan kebutuhan dana jauh lebih besar dari pada dana dari 

dalam, sehingga perusahaan menggunakan sumber dana dari luar yaitu 

hutang. Apabila perusahaan melakukan pinjaman pada pihak luar, maka 

akan timbul risiko sebagai konsekuensi dari pinjaman tersebut.  

 



2 

 

Hutang merupakan dana yang tidak diperoleh dari kegiatan operasi 

perusahaan, melainkan diperoleh dari pihak-pihak lain perusahaan. Dalam 

penggunaan hutang perlu kehati-hatian. Hal ini disebabkan penggunaan 

hutang mempunyai risiko yang tinggi yaitu biaya tetap. Peningkatan 

hutang akan secara langsung meningkatkan beban bunga sehingga 

perusahaan harus mampu menutupi beban tersebut melalui laba operasi 

yang didapatkan.  

Hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam 

perusahaan yaitu seberapa besar pengunaan hutang sebagai sumber 

pendanaan bagi perusahaan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan. Salah satu tingkat keberhasilan dalam kinerja perusahaan 

terletak pada pendanaan yang berasal dari hutang tersebut. Keberadaan 

hutang memiliki dampak positif dan negatif yaitu perusahaan yang 

menggunakan hutang dapat menyebabkan adanya penghematan pajak 

sehingga profit yang diperoleh perusahaan akan lebih besar namun 

semakin tinggi tingkat hutang maka resiko biaya tetap perusahaan semakin 

tinggi sehingga berpengaruh terhadap rendahnya profit yang diperoleh.  

Hanafi dan Halim (2009:83), Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, baik dalam hubungan dengan 

penjualan asset dan modal saham tertentu. Semakin tinggi profitabilitas 

maka semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Rasio ini dapat dikatakan sejauhmana keefektifan manajemen dari 

keseluruhan manajemen dalam menghasilkan laba. Rasio return on equity 
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di pengaruhi oleh return on asset dan tingkat hutang, rasio ini dipengaruhi 

oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi hutang semakin 

tinggi maka rasio ini juga akan semakin besar.  

Subekti dan Kusuma (2001:10), adanya hubungan yang negatif 

antara hutang dengan profitabilitas, dimana perusahaan dengan 

profitabilitas yang tinggi cenderung mengambil hutang yang lebih sedikit 

dikarenakan perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi mempunyai 

kesempatan yang profitable dalam mendanai aktivitasnya secara internal 

sehingga perusahaan menghindar untuk menarik dana dari luar serta 

dengan profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan laba ditahan sehingga 

akan mengurangi minat perusahaan untuk melakukan peminjaman.  

Penulis mengambil subjek penelitian perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena perusahaan 

pada sektor industri makanan dan minuman merupakan industri yang 

cukup kompetitif. Pada tahun 2012 ada 20 perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, namun seiring 

berjalanya waktu dan persaingan yang sangat kompetitif hingga tahun 

2015 banyak perusahaan yang dilesting dari Bursa Efek Indonesia karena 

tidak adanya keberlangsungan usaha.  

Semakin kompetitifnya persaingan pada industri makanan dan 

minuman serta kondisi perekonomian yang tidak stabil, dimana nilai tukar 

rupiah yang terus-menerus melemah terutama terasa untuk pembelian 

bahan baku industri makanan dan minuman yang masih impor dan 
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berimbas pada kenaikan harga pokok produksi. Selain kurs rupiah yang 

terus melemah kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) juga memaksa 

industri makanan dan minuman untuk melakukan penyesuaian di beberapa 

komponen produksi, dimana PHK kecil-kecilan sudah terjadi, sebagian 

besar industri makanan dan minuman telah mengurangi jam kerja dan 

lembur serta kenaikan harga tarif dasar listrik yang juga memperlambat 

pertumbuhan industri ini. 

Tabel 1.1 

Rata-rata Hutang, Return on Asset, dan Return on Equity 

Pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 

No Tahun Hutang (%) ROA (%) ROE (%) 

1 2010 45% 12% 23% 

2 2011 44% 10% 19% 

3 2012 46% 9% 26% 

4 2013 47% 13% 24% 

5 2014 49% 9% 22% 

 Sumber: Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Berdasarkan data tersebut, hutang perusahaan makanan dan 

minuman selalu mengalami kenaikan 1% - 2% dari tahun 2011-2014, 

namun pada rasio return on asset dan return on equity pada perusahaan 

makanan dan minuman berfluktuatif artinya mengalami kenaikan dan 

penurunan dengan tingkat fluktuatifnya berkisar dari 1% - 8%. Pada tabel 

tersebut terlihat hubungan yang tidak konsisten antara hutang dan 

profitabilitas, dimana tingkat profitabilitas berfluktuatif bahkan menurun 

pada tahun terakhir sedangkan tingkat hutang mengalami kenaikan dari 

tahun 2011-2014. Hal ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan 
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oleh Hanafi dan Halim (2009:84), bahwa apabila proporsi hutang semakin 

besar maka rasio return on equity juga akan semakin besar.  

Selain itu penelitian yang menguji tentang pengaruh hutang 

terhadap profitabilitas sudah banyak dilakukan dengan hasil yang tidak 

konsisten. Seperti yang dilakukan oleh, Theresia dan Ismail (2008) dan 

Hilmi (2010) menemukan bahwa hutang berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Supianto 

(2012) dan Sari (2014) menemukan bahwa hutang tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas, maka penelitian ini masih dianggap perlu 

dilakukan.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti melakukan 

penelitian dengan judul: “Pengaruh Hutang Terhadap Profitabilitas 

Pada Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia”. 

 

B. Perumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan diteliti adalah sebagai berikut:  

1. Apakah perubahan hutang jangka pendek dan hutang jangka 

panjang berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Return 

On Equity (ROE) ? 
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2. Variabel manakah diantara perubahan hutang jangka pendek dan 

hutang jangka panjang yang berpengaruh dominan terhadap Return 

On Equity (ROE) ? 

 

C. Batasan Penelitian 

Pada penlitian ini diperlukan adanya batasan penelitian, hal ini 

dilakukan untuk menghindari agar penelitian tidak keluar dari pokok 

pembahasan. Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini maka 

penelitian dibatasi pada perubahan hutang jangka pendek dan perubahan 

hutang jangka panjang pada perusahaan food and beverages yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014.  

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan penelitian diatas, maka tujuan 

penelitian ini untuk: 

a. Mengetahui dan menguji pengaruh perubahan hutang 

jangka pendek dan hutang jangka panjang secara simultan 

dan parsial terhadap Return On Equity (ROE) 

b. Mengetahui dan menguji variabel yang dominan 

berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE) 
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2. Kegunan Penelitian

Penelitian ini diharapakan akan dapat memberikan manfaat: 

a. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus 

sebagai masukan agar dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan masalah 

hutang dan peningkatan profitabilitas perusahaan. 

b. Bagi Investor

Penelitian ini dapat menambah informasi bagi 

investor dalam menghasilkan informasi pendanaan dari luar 

perusahaan yang berkualitas sehingga dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam membuat keputusan investasi.  

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat memberikan informasi bagi pembaca sebagai 

bahan studi dan referensi serta pihak lain yang mengadakan 

penelitian lebih lanjut yang sesuai dengan bahasan pada 

penelitian ini. 


