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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan harus dikelola secara efektif dan efisien agar dapat 

bertahan. Pengelolaan sumber daya perusahaan yang dikelola dengan baik akan 

memberikan keuntungan bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. 

Sumber daya perusahaan yang harus dikelola dengan baik terutama adalah 

sumber modalnya. Sumber modal tersebut ada yang berasal dari dalam 

perusahaan dan ada pula yang berasal  dari luar perusahaan.  

Perusahaan yang menggunakan sumber dana dari luar dengan harapan 

bahwa dana tersebut akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar, 

artinya perusahaan telah menggunakan financial leverage dalam memenuhi 

kebutuhannya. Financial leverage menunjukkan porsi atas penggunaan utang 

untuk membiayai investasinya. Penggunaan utang ini akan menimbulkan beban 

tetap berupa bunga bagi perusahaan. Financial leverage tersebut diukur dengan 

rasio-rasio Debt Ratio (DR), Debt to Equity Ratio (DER), Time Interest Earned 

Ratio (TIER), Fixed Charge Coverage, dan Debt Service Coverage (Sartono, 

2001:120). 

Penggunaan utang itu sendiri bagi perusahaan mengandung tiga dimensi. 

Dimensi yang pertama yaitu pemberi kredit akan menitikberatkan pada 

besarnya jaminan  atas  kredit  yang  diberikan. Kedua, dengan  menggunakan  

utang  maka  apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari 

beban  tetapnya  maka pemilik  perusahaan  keuntungannya  akan  meningkat. 
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Ketiga, dengan menggunankan utang maka pemilik memperoleh dana dan tidak 

kehilangan pengendalian perusahaan (Sartono, 2001:120). 

Financial leverage tersebut pada kenyataannya memberikan pengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan. Pengaruh yang ditunjukkan salah satunya 

dengan besarnya pengembalian atau return yang akan diterima oleh pemilik 

perusahaan melalui Return On Equity (ROE) perusahaan. Perlu dicermati juga 

bahwa financial leverage ini membawa risiko bagi perusahaan. Risiko yang 

ditimbulkan berupa ketidakpastian apakah perusahaan akan memperoleh 

keuntungan atau tidak dengan menggunakan dana tersebut. Sementara itu jika 

perusahaan mengalami kerugian, mereka tetap memiliki beban tetap yang harus 

dibayar atas dana yang mereka gunakan (Sawir, 2004:4). 

Perlu diketahui bahwa keputusan berutang yang dilakukan oleh manajer 

keuangan akan berdampak terhadap laba dan resiko yang akan diterima 

perusahaan. Dampak yang ditunjukkan yaitu jika ternyata perusahaan 

mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya maka 

penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan pemegang saham. Konsep 

leverage sangat penting terutama untuk ditunjukkan kepada analis keuangan. 

Analis ini sendiri akan melihat trade off antara resiko dan tingkat keuntungan 

dari berbagai tipe keputusan finansial (Sartono, 2001:257). 

Manajer keuangan dalam melaksanakan fungsi pemenuhan kebutuhan 

dana atau fungsi pendanaan (financing) harus selalu mencari alternatif-alternatif 

sumber dana. Hal ini kemudian dianalisa, dan dari hasil analisa tersebut harus 

diambil keputusan alternatif sumber dana mana yang akan dipilih. Manajer 
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keuangan harus mengusahakan agar perusahaan dapat memperoleh dana yang 

diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling 

menguntungkan. Manajer keuangan harus mempertimbangkan dengan cermat 

sifat dan biaya dari masing-masing sumber dana yang dipilih, karena masing-

masing sumber dana mempunyai konsekuensi finansial yang berbeda (Riyanto, 

2001:5). 

Perusahaan dapat memilih untuk menentukan komposisi modal yang 

akan digunakan untuk kegiatannya. Terdapat dua sumber modal yang 

digunakan dalam perusahaan yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal 

sendiri berasal dari perusahaan itu sendiri yang menjadi tanggungan terhadap 

keseluruhan risiko perusahaan dan secara yuridis modal ini yang menjadi 

jaminan bagi para kreditur. Sedangkan modal asing berasal dari kreditur dan 

menjadi utang bagi perusahaan yang bersangkutan. Perimbangan atau 

perbandingan kedua golongan modal tersebut dalam perusahaan akan 

menentukan struktur finansial dari perusahaan tersebut (Riyanto, 2001:21). 

Fakta yang ada saat ini menunjukkan perkembangan dunia usaha dalam 

situasi perekonomian yang semakin terbuka, menuntut perusahaan menjadi 

poros penting bagi pembangunan perekonomian negara. Tingginya persaingan 

perusahaan di tengah pesatnya teknologi memperkuat daya saing perusahaan 

untuk mempertahankan eksistensi sesuai bidangnya. Setiap perusahaan dalam 

hal ini harus mampu memanfaatkan dan mengalokasikan dana baik yang berasal 

dari dalam perusahaan mau pun dari luar perusahaan dengan maksimal untuk 

dapat bertahan dalam persaingan.  
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Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 

sektor industri dasar dan kimia dinyatakan tumbuh signifikan. Pada tahun 2014, 

bisnis di sektor industri dasar dan kimia mengalami perlambatan terlihat dari 

pertumbuhan pada semester pertama cuma ber kisar 2%. Sepanjang tahun lalu 

industri ini tumbuh mencapai 10% (year on year). Kendati produktivitas 

melemah tetapi minat investasi tidak surut. Selama triwulan ketiga tahun 2014 

industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi termasuk dalam tiga besar 

bidang usaha yang mendapat kucuran investasi terbanyak. Penanaman modal 

dalam negeri (PMDN) ke sektor itu adalah yang terbanyak kedua senilai Rp5,6 

triliun dari 32 proyek. Nilai penanaman modal asing (PMA) adalah yang 

terbesar ketiga US$998,9 juta dari 115 proyek. 

Industri dasar dan kimia merupakan salah satu dari tiga sektor unggulan 

yang mencatat pertumbuhan melebihi IHSG pada Juli 2017 yakni sebesar 

16,32%, dimana pertumbuhan IHSG saat itu 11,58%. Industri ini juga menjadi 

motor pertumbuhan dan mendongkrak kinerja industri. Menurut Menteri 

Perindustrian Saleh Husin pertumbuhan industri kimia dasar didorong oleh 

naiknya kebutuhan bahan kimia dari berbagai kelompok industri, seperti 

industri plastik yang diperkirakan naik sekitar 8 persen dan semen yang 

diproyeksi naik sekitar 10 – 14 persen (www.kemenperin.go.id).  

Perusahaan sektor industri dasar dan kimia merupakan industri yang 

terlibat dalam produksi zat kimia. Industri ini terlibat dalam pemrosesan bahan 

mentah yang diperoleh melalui penambangan, pertanian, dan sumber-sumber 

lain, menjadi material, zat kimia, serta senyawa kimia yang dapat berupa produk 

http://www.kemenperin.go.id/
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akhir atau produk antara yang akan digunakan di industri lain. Berdasarkan data 

perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, perusahaan 

sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu 

sejumlah 67 perusahaam (www.idx.co.id).  

Berdasarkan data ekonomi yang diterbitkan CNN Indonesia, pada awal 

Desember 2016 pertumbuhan indeks sektor industri dasar menguat hingga 2,77 

persen dari level 524,422 menjadi 538,952. Analis Panin Sekuritas Purwoko 

Sartono, menyatakan bahwa penguatan sektor industri dasar didorong oleh 

penguatan harga saham emiten semen. Hal ini terjadi ditengah banyaknya dana 

asing yang keluar (capital outflow) dari sektor lainnya sejalan dengan 

ketidakpastian pasar modal terkait kenaikan suku bunga The Fed, dan kondisi 

politik di Indonesia. Data keuangan dan rasio dari perusahaan sektor industri 

dasar dan kimia ini dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Data Keuangan Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2012-2016) 

Industri Dasar dan Kimia 

Rata-Rata pada Tahun 2016  
(dalam Milyar Rupiah) 

Aset Utang Ekuitas 
Laba 

Bersih 
Subsektor Semen  Rp18,410   Rp5,956   Rp12,454   Rp1,115  
Subsektor Keramik, Porselen, dan Kaca  Rp3,078   Rp1,361   Rp1,489   Rp51  
Subsektor Logam dan sejenisnya  Rp4,292   Rp2,341   Rp1,950  -Rp78.19  
Subsektor Kimia  Rp7,280   Rp3,375   Rp3,905   Rp586  
Subsektor Plastik dan Kemasan  Rp1,494   Rp708   Rp786   Rp31  
Subsektor Pakan dan Ternak  Rp12,539   Rp5,910   Rp6,629   Rp1,149  
Subsektor Kayu dan Pengolahannya  Rp958   Rp1,006  -Rp47   Rp49  
Subsektor Pulp dan Kertas  Rp15,784   Rp9,706   Rp6,079   Rp256  
Sumber : data diolah dari www.idx.co.id 

http://www.idx.co.id/
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Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas, diketahui bahwa 

rata–rata komposisi dana yang digunakan oleh perusahaan dalam masing-

masing subsektor tidaklah sama. Beberapa perusahan memiliki penggunaan 

dana ekternal (utang) yang lebih besar, dan beberapa lainnya memiliki ekuitas 

yang lebih besar. Perusahaan tentu memiliki alasan tersendiri mengapa lebih 

tertarik untuk menggunakan porsi utang yang lebih besar dari ekuitas. Salah 

satu alasannya  selain untuk memperbesar pengembaliannya (return) yaitu 

karena Tax Shield.  

Tax Shield merupakan istilah ekonomi yang dipakai untuk pengurang 

penghasilan yang dikenakan pajak. Salah satu pengurang penghasilan yang 

dikenakan pajak adalah debt interest (bunga hutang), baik itu jangka panjang 

ataupun jangka pendek. Pajak yang dibayarkan perusahaan yang mempunyai 

hutang lebih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mempunyai 

hutang. Karena hal inilah, mengapa banyak perusahaan yang tertarik 

menggunakan utang untuk membesarkan usahanya dibandingkan harus 

menambah modal.  

Data keuangan pada tabel 1.1 menunjukkan komposisi dana tersebut 

memberikan laba yang berbeda bagi setiap perusahaan. Data tersebut 

menunjukkan bahwa perusahaan dengan modal sendiri yang lebih tinggi dapat 

menghasilkan laba yang lebih baik. Perusahaan yang menggunakan utang lebih 

tinggi memiliki laba yang lebih rendah dikarenakan penggunaan dana ini yang 

menyebabkan munculnya beban tetap bagi perusahaan berupa bunga untuk 

melunasi pinjaman tersebut. 
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Alasan memilih perusahaan yang bergerak dalam industri kimia karena 

industri ini merupakan salah satu industri yang diunggulkan dan memiliki 

pencatatan pertumbuhan yang baik. Hal ini juga ditunjukkan dengan data 

sebelumnya, meski produktivitas melemah, tetapi minat investasi tidak surut. 

Industri  ini juga dibutuhkan oleh industri lainnya karena kebutuhan akan bahan 

kimia. Berikut adalah data jumlah perusahaan Industri Besar Sedang di bidang 

kimia yang disajikan pada tabel 2. 

Tabel 1.2 : Daftar Perusahaan Industri Besar Sedang di Bidang Kimia  

Klasifikasi Buku Lapangan 
Usaha Indonesia (KBLI) 

Jumlah Perusahaan IBS (KBLI 2009) (Unit) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bahan Kimia dan Barang dari 
Bahan Kimia 889 869 858 885 911 978 1002 1075 

Farmasi, Produk Obat Kimia 
dan Obat Tradisional 260 257 254 236 246 236 239 256 

Sumber : www.bps.go.id 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang diupdate 

terakhir pada 30 Agustus 2017, menunjukkan bahwa jumlah perusahaan 

Industri Besar Sedang di bidang Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia 

cenderung stabil dan mengalami kenaikan dengan data yang ditunjukkan dari 

tahun 2008 – 2015. Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah  dijelaskan di 

atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Variasi 

Struktur Keuangan dan Dampaknya Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi 

pada Perusahaan Manufaktur Sektor industri dasar dan kimia Tahun 2012-2016 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)” 

 

 

http://www.bps.go.id/
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah di kemukakan di 

atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah 

perusahaan yang menggunakan struktur keuangan dengan utang lebih tinggi 

memiliki profitabilitas yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan 

yang menggunakan struktur keuangan dengan utang lebih rendah ?”. 

C. Batasan Masalah 

Leverage keuangan dinjelaskan pengukurannya melalui lima rasio, yaitu 

Debt to Asset Ratio (DR), Debt to Equity Ratio (DER), Time Interest Earned 

Ratio (TIER), Fixed Charge Coverage, dan Long Term Debt to Equity Ratio 

(Kasmir 2008:121). Pembatasan masalah dalam penelitian yakni hanya 

menggunakan debt ratio. Sementara itu untuk pengukuran rasio profitabilitas 

dibatasi hanya menggunakan rasio return on equity (ROE) dan return on 

investment (ROI). Data yang digunakan dalam penelitian yaitu hanya pada 

perusahaan industri dasar dan kimia mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2016. 

Pembatasan masalah ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan 

fokus penelitian dan melihat perbandingan profitabilitas perusahaan terkait 

dengan komposisi utang dan modal sendiri yang digunakan. Hal ini dijelaskan 

melalui perhitungan debt ratio dan profitabilitas yang diperoleh perusahaan atas 

proporsi pengunaan dana di dalamnya. Melalui perhitungan dan uji statistik 

pada variabel tersebut, maka dapat diketahui kesimpuln dan rekomendasi yang 

baik bagi perusahaan dalam mengelola sumber dananya. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan profitabilitas dari 

perusahaan yang menggunakan struktur keuangan dengan utang lebih 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan struktur 

keuangan dengan utang lebih rendah pada perusahaan sektor industri 

dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-

2016.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan leverage 

keuangan dalam upaya memaksimalkan profitabilitas perusahaan serta 

mengetahui proporsi penggunaan dana yang sebaiknya dilakukan. 

b. Bagi Investor dan Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor, calon 

investor, ataupun kreditur dalam melakukan pertimbangan untuk 

mengambil keputusan rasional. Terutama keputusan yang berkaitan 

dengan leverage keuangan dan implikasinya terhadap kinerja keuangan 

perusahaan subsektor  kimia yang menjadi obyek dalam penelitian ini. 
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk lebih 

menambah wawasan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan 

manajemen keuangan tentang leverage, struktur keuangan, serta 

profitabilitas. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi dan dapat bermanfaat bagi penelitian – penelitian selanjutnya. 
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