
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG MASALAH 

Menghadapi krisis moniter yang berdampak luas pada perekonomian 

nasional, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan meskipun 

demikian ada pula beberapa perusahaan yang masih dapat meraih keuntungan. 

Bagi perusahaan manufaktur yang orientasi produknya adalah pasar dalam 

negeri, melemahnya nilai tukar rupiah menyebabkan perusahaan harus 

menanggung beban yang makin berat, apalagi sebagian besar perusahaan 

menggunakan barang modal dan bahan baku yang harus diimpor. Hal ini 

terjadi karena input dari perusahaan dihitung dalam mata uang dollar Amerika 

Serikat yang semakin menguat. 

Dengan demikian, input berupa barang modal dan bahan baku serta 

tenaga ahli juga menjadi makin mahal. Pengaruh lainnya disebabkan oleh 

struktur modal perusahaan, terutama bagi perusahaan yang banyak 

menggunakan hutang luar negeri, menyebabkan semakin membesarnya hutang 

dan bunga hutang yang harus ditanggung seiring menguatnya mata uang dollar 

Amerika Serikat atas rupiah. 

Sebagai badan usaha, perusahaan akan memiliki performance (kinerja) 

yang harus dicapai dari semua aktivitas usahanya yang mencerminkan nilai 

dari perusahaan. Ukuran yang sering digunakan dalam analisis keuangan 

adalah alat yang dinyatakan dalam aritmatikal terms yang dapat digunakan 
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untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data financial.Ada beberapa 

alat analisis kemampuan keuangan dengan mendasarkan pada laporan 

keuangan, diantaranya dengan menghitung rasio-rasio keuangan. Kemampuan 

perusahaan dalam mengelola struktur modal merupakan masalah penting 

dalam pengambilan keputusan mengenai pembelanjaan perusahaan karena 

secara langsung berakibat pada biaya modal, keputusan tentang capital 

budgeting dan harga pasar. 

Struktur modal ditentukan oleh perbandingan antara hutang dan modal 

sendiri yang digunakan oleh perusahaan. Manajer harus berhati-hati memantau 

efek dari truktur modal terhadap profit yang diperoleh. Struktur modal 

perusahaan haruslah memaksimumkan profit bagi kepentingan modal sendiri, 

dan keuntungan yang diperoleh haruslah lebih besar dari biaya modal sebagai 

akibat penggunaan struktur modal tertentu. Struktur modal merupakan hal 

yang kompleks karena berkaitan dengan keputusan-keputusan financial 

lainnya Alwi (1991:7). 

Menurut Alwi (1991:10) ada dua macam tipe model, yaitu hutang 

(debt) dan modal sendiri (equity). Tetapi dalam kaitanya dalam struktur 

modal, jenis modal yang diperhitungkanya hanyalah hutang jangka panjang. 

Modal asing (debt capital) terdiri dari berbagai jenis obligasi dan kredit 

investasi lainya. Sedangkan modal sendiri (equity capital) terdiri dari berbagai 

jenis saham dan laba ditahan. 

Suatu perusahaan yang mempunyai laju pertumbuhan tinggi, harus 

menyediakan modal yang cukup untuk membiayai pertumbuhannya. Apabila 
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perusahaan sudah mampu (well estabilished), kebutuhan dana dapat mudah  

dipenuhi dari sumber eksternal dengan demikian kebijakan penahanan 

keuntungan (retention rate) akan semakin lunak. 

Beberapa peneliti tentang penggunaan rasio-rasio keuangan untuk 

menilai kinerja perusahaan telah banyak dilakukan, diantara lain penelitian 

Maryati (2001) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan modal sendiri pada industri semen di Bursa Efek Jakarta peride 

tahun 1991 sampai 1995. Hasil analisis yang diperoleh  bahwa Plowback 

Ratio (Retension Rate) berpengaruh terhadap pertumbuhan modal sendiri. 

Return on Asset ternyata tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan modal 

sendiri. Secara keseluruhan keeratan hubungan antara factor tersebut dengan 

pertumbuhan modal sendiri cukup erat.  

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, penulis sekripsi ini akan 

menganalisis “PENGARUH RETURN ON ASSETS, DEBT TO EQUITY, 

RETENSION RATE TERHADAP PERTUMBUHAN MODAL SENDIRI 

(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Jenis Perusahaan Food and 

Beverages)”.  

 

B. PERUMUSAN MASALAH 
 

Performance perusahaan diukur dengan berbagai ukuran diantaranya 

menggunakan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan dapat menunjukan 

pertumbuhan perusahaan  baik dinilai dari tingkat pertumbuhan modal, tingkat 

pengembalian dan tingkat likuiditas perusahaan. 
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Berdasarkan teori dan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh 

perusahaan oleh peneliti terdahulu, penulis melakukan penelitia diBursa Efek 

Jakarta dengan menggunakan subyek penelitian dari perusahaan manufaktur 

yang terdapat di Bursa Efek Jakarta untuk mengetahui: 

“Apakah Return on Assets (ROA), Debt To Equity (DER), dan Retension Rate 

(RR) berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan modal sendiri ”? 

 

C.  TUJUAN PENELITIAN 

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Return On Assed (ROA), 

Debt On Equity (DER) dan Retension Rate (RR) berpengaruh terhadap tingkat 

pertumbuhan modal sendiri. 

 

D.  MANFAAT PENELITIAN 

Setiap peneliti yang dilakukan dapat berguna bagi kepentingan 

berbagai pihak antara lain: 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

Dapat diketahui pengaruh ROA, DER, RR dan pertumbuhan modal sendiri 

terhadap peningkatan atau penurunan nilai perusahaan di Bursa Efek 

Jakarta, sehingga hasilnya dapat menjadi masukan didalam menunjukan 

langkah yang dapat diambil untuk mencapai fungsinya. 
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2. Bagi Peneliti 

• Sebagai syarat mendapat gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen 

pada Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

• Menambah pengetahuan penulis untuk mengetahui pengaruh RETURN 

ON ASSETS, DEBT TO EQUITY, RETENSION RATE terhadap 

PERTUMBUHAN MODAL SENDIRI. 

3. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan dari hasil penelitian ini  dapat dijadikan bahan untuk studi 

perbandingan bagi peneliti dimasa yang akan datang. 

 
 
E.  SISTEMATIKA SKRIPSI 
 

Dalam penelitian ini guna lebih teratur dan urutan pembahasan, maka 

penulis menggunakan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini materi pendahuluan sebagian besar 

menyempurnakan usulan penelitian yang berisi latar belakang 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

skripsi.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penguraian teori yang mendasar tentang 

pembahasan secara terperinci yang memuat antara lain : Pengertian 

modal, pembagian modal pasif, pembagian modal aktif, 

pembelanjaan, fungsi pembelanjaan rentabilitas modal sendiri, 
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pertumbuhan modal sendiri, return of assets, debt to equity, 

retenetion rate. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang pengembangan metodologi yang 

terdiri dari : ruang lingkup penelitian, populasi dan sample, 

devinisi operasional dan pengukuran variable penelitian, teknik 

pengujian data, uji hipotesis, uji ekonometrik 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum subyek penelitian, hasil analisis 

data dan pembahasannya pada bab III, perbandingan hasil 

penelitian dengan kriteria-kriteria yang ada, pembuktian hipotesis 

dan jawaban atas pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan 

masalah. 

BAB V  PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi 

dan saran-saran. 

 


