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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan juga memiliki kelimpahan 

kekayaan sumber daya alam. Kelimpahan sumber daya alam tersebut memiliki keunggulan 

komparatif berupa bahan baku atau produk primer yang dapat diolah menjadi barang jadi atau 

barang setengah jadi. Oleh karena itu peran industri manufaktur sangat berpengaruh agar 

produk primer tersebut dapat diolah menjadi produk sekunder atau produk industri. Industri 

manufaktur merupakan industri pengolahan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi 

atau barang setengah jadi yang diharapkan akan menghasilkan dan mempunyai nilai tambah 

yang diolah baik dengan cara manual (tanpa menggunakan mesin) atau secara mekanis 

(menggunakan mesin). Menurut Kieso (2002) perusahaan manufaktur terdapat tiga jenis 

barang yaitu persediaan bahan baku untuk diproduksi meliputi bahan baku yang didapat dari 

sumber daya alam atau beberapa jenis produk yang dibeli dari perusahaan lain. Kedua adalah 

persediaan barang dalam proses yaitu meliputi produk-produk yang telah berada pada proses 

produksi tapi belum selesai diolah. Ketiga yaitu persediaan barang jadi meliputi produk yang 

telah diolah dan siap untuk dijual kepada pelanggan.  

Peran dari sektor industri dalam pembangunan ekonomi nasionaldapat dilihat dari 

kontribusi masing-masing sektor terhadap laju pertumbuhan ekonomi Nasional terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB). Industri manufaktur merupakan penyumpang Produk 

Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data dari Kementerian perindustrian pada tahun 2017 

industri manufaktur menyumbang PDB sebesar 20, 51% dari beberapa industri manufaktur, 

perusahaan manufaktur dengan kinerja terbaik dan sumbangan terbesar ialah industri 

manufaktur sektor konsumsiyaitu sebesar 33,6% dari total keseluruhan sumbangan industri 

manufaktur terhadap PDB nasional. Sumbangansektor industri manufaktur dengan sumbangan 

PDB terbesar diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian masional.  
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Berdasarkan data Utilited National Statistics Division tahun 2016, industri manufaktur 

indonesia menempati peringkat keempat dunia diantara 15 negara yang memberikan 

sumbangan signifikan terhadap PDB. Diurutan pertama dengan sumbangan PDB terbesar yaitu 

Korea Selatan sebesar 29%. Diurutan kedua yaitu China sebesar 27%, lalu Jerman 23% dan 

diurutkan keempat yaiti Indonesia sebesar 21%. Industri manufaktur memegang peran penting 

sebagai mesin pada pembangunan. Karena industri manufaktur memiliki beberapa keunggulan 

jika dibandingkan dengan sektor lain karena besarnya nilaimodal yang tertanam sangat besar, 

mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, serta mampu menghasilkan nilai tambah 

dari setiap input atau bahan dasar yang diolah.  

Industri manufaktur bergerak dalam beberapa bidang yang beraneka ragam. Sejumlah 

perusahaan manufaktur berada atau berdampingan dipasar yang sama, membuat produk yang 

homogen bahkan juga menggunakan teknologi yang mungkin juga sama pula. Banyaknya 

perusahaan manufaktur menyebabkan adanya tantangan persaingan bisnis yang menuntut 

perusahaan agar selalu berkembang dan dinamis. Peruaahaan harus mampu meningkatkan 

pangsa pasar domestik baik untuk bahan baku maupun maupun produk akhir. Serta penerapan 

teknologi yang dianggap sebagai penunjang kegiatan operasional perusahaan.  

Salah satu ukuran keberhasilan perusahaan adalah efisiensi. Efisiensi merupakan ukuran 

keberhasilan yang dinilai dari besarnya sumber atau biaya yang yang digunakan untuk 

mencapai hasil dari kegiatan operasional yang dijalankan. Efisiensi sangat diperlukan dalam 

perusahaan agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih. Efisiensi dimaksudkan dalam 

mengukur penggunaan aktiva dalam menghasilkan laba perusahaan. Semakin tinggi 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, maka perusahaan tersebut juga semakin 

efisien.  

Menurut Gua (1992) faktor penentu efisiensi adalah faktor eksternal perusahaan seperti 

tingkat persaingan dimana perusahaan beroperasi, karekteristik perusahaan (ukuran, jenis 
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organisasi, besar atau kecilnya intensitas investasi, dan keuntungan dari lokasi perusahaan), 

gangguan dinamis atau penyimpangan dari situasi keseimbangan jangka panjang perusahaan 

(gangguan tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan permintaan yang dihadapi 

perusahaan atau konsekuensi dari strategi produksi perusahaan seperti inovasi teknis), Publik 

vs kepemilikan pribadi perusahaan (tingkat intervensi publik dalam manajemen perusahaan 

dapat mempengaruhi tingkat efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produktif). 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini menganalisis 

faktor penentu efisiensi pada industri manufaktur Sehingga judul penelitian ini adalah 

“Analisis Efisiensi Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Go Public Periode 2012-

2016. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Perkembangan Efisiensi, ukuran perusahaan (SIZE), kompetisi eksternal 

(EC), dan kepemilikan perusahaan publik (PUBK) Perusahaan Makanan dan 

Minuman Yang Go Public Periode 2012- 2016? 

2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan (SIZE), kompetisi eksternal (EC), dan 

kepemilikan perusahaan public (PUBK) terhadap Efsiensi Perusahaan Makanan dan 

Minuman Yang periode 2012-2016?  

C. Batasan Masalah 

1. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2012-2016. 

2. Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Variabel dependen yang digunakan adalah Efisiensi. Sedangkan variabel independen 

yang digunakan adalah Ukuran perusahaan (SIZE), Kompetisi Eksternal (EC) dan 

Kepemilikan Perusahaan Publik (PUBK). 
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D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perkembangan Efisiensi, ukuran perusahaan (SIZE), kompetisi

eksternal (EC), dan kepemilikan perusahaan publik (PUBK) Perusahaan Makanan dan

Minuman Periode 2012- 2016.

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan (SIZE), kompetisi eksternal (EC), dan

kepemilikan perusahaan public (PUBK) Esiensi Industri Manufaktur periode 2012-

2016.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan

serta dapat dijadikan tambahan bacaan ilmiah untuk penelitian selanjutnya yang

berkaitan dengan tingkat efisiensi industri manufaktur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan tambahan wawasan bagi

mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya khususnya mahasiswa ekonomi 

dan bisnis.  

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mengetahui apa

saja yang mempengaruhi efisiensi perusahaan sehingga dapat dijadkan bahan 

evaluasi kebijakan untuk kedepannya.  

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti mengenai

efisiensi Perusahaan Makanan dan Minuman. 


