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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Banyaknya tingkat penggunaan kertas di Indonesia, tentunya akan berdampak 

pada meningkatnya bahan baku produksi. Akan tetapi, saat ini industri kertas di 

Indonesia mengalami penurunan produksi, dikarenakan rendahnya tingkat bahan 

baku yang diperoleh. Industri kertas selama ini bergantung pada kayu hasil dari hutan 

industri, sebagai bahan baku pembuatannya. Apabila, bahan baku tersebut menipis 

atau bahkan tidak ada, maka keberlangsungan industri kertas akan terancam. Pasokan 

bahan baku bubur kertas (pulp) akan semakin berkurang. Sehingga, pembuatan 

kertas pun akan tidak berlangsung maksimal dan akan terhambat. 

 Kayu dari hasil hutan juga semakin terbatas disebabkan oleh banyaknya 

penebangan hutan secara liar, tanpa melihat fungsi pada kayu tersebut nantinya. 

Dalam hal ini, perusahaan atau industri kertas, produksinya akan menurun sehingga 

akan sulit untuk memperoleh laba. Jika perusahaan tersebut tidak memperoleh laba 

yang cukup besar, maka akan sulit memutar kembali aktivitas produksinya. 

Perusahaan akan memikirkan bagaimana caranya mendapatkan tambahan modal, 

agar dapat berproduksi semaksimal mungkin. Dengan begitu, perusahaan dapat 

menggunakan pinjaman dari pihak eksternal. Pinjaman yang dilakukan perusahaan 

dari pihak eksternal yaitu berupa hutang. Perusahaan-perusahaan pulp dan kertas 

tidak bekesinambungan baik secara finansial maupun ekologis; hampir semua terlibat 

hutang besar.  
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Hutang Perusahaan yang dipinjam oleh para produsen Pulp dan Kertas Indonesia.  

Tabel 1.1 

HUTANG PRODUSEN PULP DAN KERTAS INDONESIA 

Konglomerat 
Pemimpin 

Usaha 
Bank 

Hutan

g luar 

negeri 

Pulp & 

Kertas 

(US$ 

juta) 

Hutang 

BPPN 

Pulp/Kerta

s (Rp mil) 

Hutan

g 

BPPN 

Sektor 

lain 

(Rp 

mil) 

Total 

Hutan

g 

BPPN 

(Rp 

mil) 

Sinar Mas/APP 
Eka Tjipta 

Widjaja 

Bank 

Internasiona

l Indonesia 

9,075 n.a. 423 423 

Raja Garuda 

Mas/APRIL 

Sukanto 

Tanoto 
Unibank 2,010 484 433 917 

Kiani 

Kertas/Kalima

nis 

Bob Hasan 

Bank Umum 

Nasional (+ 

Bank 

Bukopin; 

Bank 

Muamat) 

670 2,480 1,997 4,477 

PT TEL/Barito 

Pacific 

Prayogo 

Pangestu 

Bank 

Andromeda 
911 n.a. 6,395 6,395 

TOTAL 

(termasuk lain-

lain)   

12,916 4,906 9,248 14,154 

Sumber: adaptasi dari C. Barr, Nov 2000, CIFOR 

Perusahaan yang terus berkembang akan membutuhkan banyak modal yang lebih 

besar. Modal dapat diperoleh dari hutang atau modal sendiri. Kebijakan hutang 

sangat penting, karena untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan tersebut dalam 
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menggunakan pendanaan hutang. Keputusan dalam menentukan sumber pendanaan 

yang baik bagi perusahaan diperlukan analisa dari manajer perusahaan. Dalam hal 

ini, Peneliti akan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) yaitu membandingkan 

seluruh hutang yang dimiliki perusahaan dengan seluruh ekuitas. Rasio tersebut 

digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan oleh peminjam (kreditor) 

dengan pemilik perusahaan. 

Perusahaan dapat dinilai baik atau buruk apabila profitabilitasnya tinggi dan 

kondisi hutangnya rendah. Bagi Bank (kreditor) semakin tinggi rasio, maka semakin 

tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas 

kegagalan perusahaan dalam membayar hutang, sedangkan bagi perusahaan, jika 

rasio semakin tinggi, maka dinilai semakin baik (Dr. Kasmir, 2008). Dengan adanya 

hutang, maka semakin tinggi hutang tersebut akan tinggi pula harga saham 

perusahaan tersebut (Umi Mardiyati, 2012).  

Profitabilitas merupakan suatu gambaran kinerja manajemen dalam mengelola 

suatu perusahaan (Petronia dan Mukhlasin, 2003). Ukuran suatu profitabilitas 

perusahaan ada berbagai macam yaitu : laba operasi, laba bersih, tingkat 

pengembalian ekuitas, dan tingkat pengembalian investasi. Kualitas laba 

mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini merupakan isu 

penting yang berkaitan dengan pihak investor maupun kreditor sebagai salah satu 

pengguna laporan laba suatu perusahaan. Dengan demikian, pihak investor maupun 

kreditor akan dapat mengambil keputusan apakah dia akan melakukan investasi dan 

memberikan pinjaman hutang pada perusahaan tersebut. Adapun rasio yang 
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digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas yaitu ROA, ROE, dan NPM karena 

rasio tersebut sering digunakan perusahaan untuk menganalisis tingkat profitabilitas. 

Return on Assets (ROA), ini mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aktiva tertentu. Return on Equity 

(ROE), yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan  perusahaan dalam 

menghasilkan laba  untuk pengembalian ekuitas pemegang saham. Semakin besar 

ROE, maka kinerja perusahaan semakin baik. Menurut Mahmud dan Abdul Halim 

(2014 : 80) Net Profit Margin (NPM) yaitu untuk mengetahui kemampuan 

menghasilkan laba pada tingkat penjualan tertentu. 

 Pada tingkat profitabilitas rendah, perusahaan akan menggunakan hutang 

dalam membiayai kegiatan operasional, sebaliknya jika profitabilitas tinggi , maka 

perusahaan akan mengurangi penggunaan hutang (Ismiyanti dan Hanafi 2003). 

Setiap perusahaan di Indonesia memiliki kualitas laba yang berbeda-beda. Dengan 

adanya rasio-rasio tersebut, dapat diketahui seberapa besar laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan. 

 Berdasarkan analisis di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana tingkat 

hutang dan profitabilitas perusahaan dan penulis tertarik memilih judul untuk 

penelitian ini yaitu “Analisis Kebijakan Hutang dan Profitabilitas pada Perusahaan 

Manufaktur Sub Sektor Pulp dan Kertas Tahun 2012-2015” 

1.2 Penjelasan Judul 

Berdasarkan judul yang saya pilih “Analisis Kebijakan Hutang dan 

Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Pulp dan Kertas Tahun 2012-

2015”, maka penjelasan judulnya adalah sebagai berikut: 
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Analisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-

ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang 

perbedaan yang muncul. 

Kebijakan Hutang  merupakan suatu kebijakan atau ketentuan perusahaan 

untuk mengukur seberapa jauh perusahaan tersebut mengelola dananya. 

Profitabilitas suatu perusahaan dapat menentukan nilai dari perusahaan 

tersebut. Profitabilitas merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh 

mana perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat 

diterima. 

Perusahaan manufaktur, menurut Heizer merupakan sebuah perusahaan yang 

membuat sesuatu dengan tangan atau dengan mesin untuk menghasilkan suatu 

barang. 

Sub Sektor Pulp dan Kertas adalah beberapa industri yang mengolah kayu 

sebagai bahan dasar untuk memproduksi pulp, kertas, dan produk berselulosa 

lainnya. 

Tahun 2012 – 2015 merupakan tahun yang digunakan dalam mengambil data 

laporan keuangan pada penelitian ini. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 

adalah: 

1. Bagaimana Kondisi Kebijakan Hutang pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor 

Pulp dan Kertas Tahun 2012-2015 ? 
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2. Bagaimana Kondisi Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Pulp 

dan Kertas Tahun 2012-2015 ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi tren kebijakan 

hutang dan untuk mengetahui kondisi tren profitabilitas pada perusahaan manufaktur 

sub sektor pulp dan kertas tahun 2012-2015. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a) Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dengan materi penelitian 

yang sama. 

b) Bagi Perusahaan Sub Sektor Pulp dan Kertas 

Perusahaan dapat mengetahui kondisi kebijakan hutang dan profitabilitasnya 

dengan melihat analisis rasio yang telah dilakukan dalam penelitian ini. 

c) Bagi Investor 

Penelitian ini akan memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan investor 

dalam menanamkan dananya pada perusahaan Sub Sektor Pulp dan Kertas 

tersebut. 

d) Bagi Kreditor 

Bagi kreditor dapat dijadikan sebagai acuan sebelum kreditor tersebut 

memberikan pinjaman dana kepada debitor. 
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1.6 Metode Penelitian 

Rancangan penelitian ini metode kuantitatif dengan menggunakan data 

sekunder. Data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur sub sektor 

pulp dan kertas tahun 2012-2015. 

a) Sumber dan Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan. 

Laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan laporan 

keuangan yang telah auditan. Laporan ini diambil dari website Bursa Efek 

Indonesia (www.idx.co.id). Setelah mengumpulkan laporan, selanjutnya yaitu 

melakukan analisis tren dan analisis deskriptif. 

b) Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan dua metode pengumpulan 

data yaitu berupa data sekunder dan dokumentasi. Data sekunder yang digunakan 

adalah laporan keuangan yang telah auditan dan dipublikasikan di website Bursa 

Efek Indonesia (www.idx.co.id) dengan mengambil dari tahun 2012 hingga 2015. 

Langkah-langkah dalam melakukan pengumpulan data yaitu yang pertama, 

mengumpulkan data laporan keuangan berupa laporan neraca dan laba rugi dari 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012 hingga 2015. Kedua, mengambil angka-angka 

untuk perhitungan masing-masing variabel. Selanjutnya, melakukan analisis tren dan 

melakukan analisis deskriptif. Keempat, melakukan analisis pada pembahasan untuk 

kebijakan hutang dan profitabilitas pada perusahaan sub sektor pulp dan kertas. 

Langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan. 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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Dokumentasi dalam penelitian ini, digunakan untuk memperoleh data-data 

perusahaan terkait dengan sejarah berdirinya, gambaran umum, visi-misi, struktur 

organisasi, dan profil usaha dari tiap-tiap perusahaan sub sektor pulp dan kertas. 

c) Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan agar penelitian ini tidak 

terlalu luas. Subyek penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur dalam sektor pulp 

dan kertas dengan mata uang rupiah yaitu PT Alkindo Naratama, PT Dwi Aneka 

Jaya Kemasindo, PT Fajar Surya Wisesa, PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia, 

PT Suparma. Penelitian ini akan menggunakan variabel hutang dan profitabilitas. 

Variabel hutang, yaitu untuk mengukur tingkat hutang yang akan diukur 

menggunakan Rasio Debt Equity Ratio (DER) dan profitabilitas diukur 

menggunakan Rasio Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Net 

Profit Margin (NPM). 

 


