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BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia saat ini mengalami 

kemajuan, baik di sektor industri maupun jasa. Hal ini menyebabkan setiap 

perusahaan berupaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan. Tujuan umum perusahaan adalah mencari keuntungan yang 

diharapkan, sehingga perusahaan memerlukan dana untuk keperluan operasi 

dan investasi. Beberapa pertimbangan yang perlu dipehatikan dalam 

memenuhi dana yang digunakan perusahaan, antara lain biaya modal sendiri, 

hutang jangka panjang atau menerbitkan saham.  

Salah satu perusahaan sektor industri yang memberikan kontribusi 

signifikan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia yaitu sektor otomotif. 

Kontribusi sektor otomotif terhadap PDB nasional menurun, dari 13,44 pada 

tahun 2014 menjadi 13,29% di tahun 2015 dari jumlah total 18% kontribusi 

industri manufaktur pada tahun 2015. Pada tahun 2016 kontribusi sektor 

otomotif terhadap PDB nasional meningkat kembali sebesar 13,39%. Secara 

angka, kontribusi sektor otomotif terhadap PDB nasional dapat dilihat pada 

Tabel 1.1.: 

Tabel 1.1.Pendapatan Sektor Otomotif 2012-2017 
Tahun Pendapatan Sektor Otomotif (Miliar Rp) Pertumbuhan (%) 

2012 Rp. 228.666,5  

2013 Rp. 258.942,3 13,2% 

2014 Rp. 335.056,1 29,3% 

2015 Rp. 312.068,9 -6,9% 

2016 Rp. 334.768,5 7,2% 

2017 Rp. 331.714,2 -0,9% 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 
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Hasil pada tabel diatas menunjukkan angka pendapatan yang masuk 

dalam kontribusi sektor otomotif baik itu dari hasil penjualan kendaraan roda 

empat dan kendaraan roda dua, serta hasil penjualan peralatan, sparepart dan 

reparasi kendaraan roda empat ataupun roda dua. Penurunan yang terjadi pada 

tahun 2015 dan 2017 ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktor 

lesunya pasar otomotif pada tahun 2015 dan 2017 adalah lesunya 

perekonomian global. 

Pertumbuhan industri otomotif lima tahun terkahir mengalami 

fluktuatif,pada tahun 2016 pertumbuhan memang tidak sebesar tahun 

2014,bahkan di tahun 2015, penjualan mobil turun 7% dari tahun 

sebelumnya.. Lesunya ekonomi global ini juga berdampak pada 

dihentikannya operasional dari salah satu pabrik yang berasal dari Amerika 

yaitu Ford Motor Company. 

Fenomena yang terjadi pada perusahaan sektor otomotif adalah 

sebagai perusahaan besar, rata – rata penjualan perusahaan ini mengalami 

kenaikan, namun rata – rata laba bersih selama 5 tahun terakhir mengalami 

penurunan. Jika dilihat dari total ekuitas, rata rata ekuitas perusahaan ini 

jumlahnya lebih besar dari pada total hutang jangka panjang. Seharusnya, jika 

biaya operasional perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri dari 

pada hutang, maka laba bersih yang diperoleh juga akan meningkat seiring 

tahun berjalan, namun pada perusahaan otomotif ini justru sebaliknya.  

Hal ini yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam mengelola 

keuangan perusahaan, sangat penting bagi suatu perusahaan untuk mengelola 
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keuangan suatu perusahaan dengan baik dan benar. Komponen dalam 

keuangan berupa sumber dana (modal), penggunaan dana, dan pengawasan 

dalam penggunaan dana. Pengelolaan keuangan dalam suatu perusahaan 

bertujuan untuk memaksimalkan modal atau kekayaan yang dimiliki 

perusahaan, serta memaksimalkan nilai suatu perusahaan. 

Seiring dengan perkembangan perusahaan dan semakin besarnya 

kebutuhan modal yang diperlukan, perusahaan tidak hanya tergantung pada 

pengunaan modal dari sumber internal tetapi tergantung pula pada sumber 

eksternal. Dari jenis-jenis pendanaan yang termasuk dalam modal perusahaan 

diantaranya adalah hutang jangka panjang yang terdiri dari modal asing dan 

modal saham, sedangkan cadangancadangan dan laba ditahan merupakan 

bagian dari modal sendiri. Apabila perusahaan telah menetapkan sumber-

sumber modal yang akan dipakai untuk membiayai kegiatan usaha dapat 

tercermin dari struktur modalnya. 

Perusahaan membutuhkan hutang untuk menambah dana guna 

membiayai modal kerja dan operasional perusahaan. Hutang dalam jumlah 

tertentu yang diputuskan perusahaan dapat berupa leverage bagi perusahaan. 

Hutang perusahaan meliputi total hutang jangka panjang ditambah hutang 

jangka pendek. Pemilik perusahaan lebih menyukai tingkat leverage yang 

tinggi baik untuk meningkatkan keuntungan ataupun menjadi tingkat 

pengawasan. 

Setiap perusahaan yang memerlukan modal cenderung untuk lebih 

memilih untuk menambah hutang dari pada menerbitkan saham. Bagi 
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perusahaan yang go public, nilai saham perusahaan adalah suatu faktor 

penting karena nilai perusahaanlah yang menarik calon investor untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan. 

Kondisi perekonomian sangat berpengaruh terhadap kegiatan bisnis, 

baik pada sektor perdagangan, industri maupun jasa. Semua parameter 

ekonomi perusahaan seperti tingkat inflasi, tingkat suku bunga tingkat 

pertumbuhan Nasional dan nilai tukar mata uang asing, secara langsung 

maupun tidak langsung memberikan dampak terhadap hasil usaha. 

Perubahan- perubahan yang terjadi dalam berbagai parameter ekonomi 

tersebut tentunya akan mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut setiap perusahaan mempunyai 

cara tersendiri untuk mengatasi. Salah satunya untuk memperoleh dana, 

melaksanakan kegiatan permodalan dalam perusahaan untuk memenuhi 

kegiatan pembelanjaan. Kebutuhan akan dana modal tersebut dapat dipenuhi 

melalui alternatif sumber permodalan yang ada, baik dari sumber 

internalmaupun dari eksternal perusahaan. 

Sumber internal merupakan sumber modal yang berasal atau dibentuk 

pada tahun berjalan maupun pada tahun sebelumnya melalui operasi 

perusahaan seperti laba ditahan, laba tahun sedang berjalan, dan cadangan. 

Apabila perusahaan menggunakan dana yang berasal dari laba yang ditahan 

(earningretention), maka biaya modalnya adalahsebesar rateof return yang 

diharapkan akan diterima oleh investor apabila menginvestasikan dana 

tersebut. 
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Sumber eksternal merupakan sumber modal yang berasal dari luar 

perusahaan yang diperoleh dengan cara menjual saham, menjual obligasi atau 

menarik pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan yang dapat berupa hutang 

jangka panjang atau hutang jangka pendek. Sebelum perusahaan memutuskan 

menggunakan sumber modal yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan 

modalnya, perusahaan perlu mempertimbangkan dengan cermat mengenai 

sifat biaya, tingkat resiko maupun keuntungan dari masing- masing sumber 

modal yang nantinya akan dipilih oleh perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil 

judul “Analisis Rasio Leverage Pada Perusahaan Sektor Otomotif Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka peneliti 

dapat merumuskan masalah penelitian yaitu “bagaimana rasio 

leveragepadaperusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesiatahun2013-2017?” 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka 

batasan masalah penelitian ini hanya membahas tentang rasio leverage pada 

perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiatahun 

2013-2017. 
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D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkanlatarbelakangdiatasmanfaatdantujuanpenelitianiniadalahse

bagaiberikut: 

1. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmanaaktiva perusahaan 

dibiayai dengan hutang pada perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Bagi Manajemen Perusahaan Sektor Otomotif 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan dalam menentukan besar hutangpada sumber modal 

perusahaan di masa yang akan datang. 

b. Bagi Investor Pada Sektor Otomotif 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan bahan masukan bagi investor dalam pengambilan keputusan 

investasi pada perusahaan sektor otomotif di Indonesia. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian 

tentang analisa rasio keuangan perusahaan secara umum dan rasio 

leverage secara khusus. 


