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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Seiring dengan perkembangan jaman dan era globalisasi saat ini menjadikan 

persaingan bisnis antar perusahaan khususnya perusahaan rokok menjadi sangat ketat. Bisnis 

produk rokok berlomba – lomba untuk merebut pasar global demi memaksimalkan profit dan 

nilai perusahaan. Pada era globalisasi kini, hanya perusahaan yang mampu memanfaatkan 

sumber ekonomi secara efektif dan efisiensi yang dapat memenangkan persaingan tersebut. 

Pasar modal dapat dijadikan salah satu alternatif bagi perusahaan untuk mendapatkan dana. 

Pasar modal merupakan mediator antara pihak yang kelebihan dana atau lenders dengan 

pihak yang membutuhkan dana atau borrowers. Dengan menginvestasikan kelebihan dana 

yang mereka miliki, lenders mengharapkan akan memperoleh imbalan dari penyerahan dana 

tersebut. Dari sisi borrowers tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan mereka 

melakukan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan 

(Husnan, 2009:4) 

Menurut KBBI rokok adalah gulungan tembakau yang dibungkus. Menurut fajar 

(2011:3) mengatakan bahwa rokok dibedakan ada rokok filter dan rokok tidak berfilter, rokok 

filter merupakan rokok yang memiliki penyaring yang terdapat pada batang rokok. Fungsinya 

untuk meyaring nikotin, untuk rokok tidak berfilter rokok yang yang kedua ujungnya tidak 

terdapat busa serabut sintetis. 

 Dalam dunia industri rokok dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan 

yang pesat. Menteri Kesehatan menyatakan bahwa lebih dari sepertiga atau 26,3% penduduk 

Indonesia saat ini menjadi perokok, bahkan 20% remaja usia 13 hingga 15 tahun adalah 

perokok. Badan Kesehatan Dunia telah menempatkan Indonesia sebagai pasar rokok tertinggi 

setelah Cina dan India. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa semakin banyak 

permintaan konsumen akan produk-produk rokok yang kemudian ditandai dengan semakin 

banyaknya jumlah perokok aktif dan jumlah merek rokok yang semakin beragam. Sehingga 

dengan perkembangan industri rokok yang semakin pesat, menyebabkan banyak perusahaan-

perusahaan rokok yang memutuskan untuk menambah modal dengan cara menawarkan 

sekuritasnya pada publik.   
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Ada beberapa perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni 

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP), PT Gudang Garam Tbk (GGRM), PT Bentoel 

Internasional Investama Tbk (RMBA), dan PT Wismalak Inti Makmur Tbk (WIIM). 

Perusahaan-perusahaan ini tentunya sudah lama bergelut dibidangnya, dan telah menerapkan 

banyak sekali kebijakan agar perusahaan tetap eksistensi dibidangnya. Salah satu kebijakan 

yang diterapkan perusahaan yakni kebijakan pendanaan. Kebijakan pendanaan merupakan 

salah satu kunci dalam menentukan nilai perusahaan. Kebijakan pendanaan dalam 

menentukan struktur modal bertujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan, karena nilai 

perusahaan merupakan cerminan dari kinerja aktivitas-aktivitas bisnis yaitu: kemampuan 

manajemen pendanaan dalam menentukan target struktur modal (aktifitas pendanaan), 

kemampuan manajemen investasi dalam mengaktifkan penggunaan aktiva (aktifitas investasi) 

dan kemampuan manajemen operasi dalam mengefisiensikan proses produksi dan distribusi 

(aktifitas operasi). Kebijakan pendanaan yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan 

apabila manajemen perusahaan mampu menggunakan sumber-sumber ekonomi yang mereka 

miliki dengan efektif dan efesien (Sibuea, 2012). 

Aktivitas bisnis cukup penting dalam menentukan nilai perusahaan adalah aktivitas 

perusahaan. Aktivitas perusahaan selalu berusaha untuk mencapai laba yang optimal, dan 

dengan hal tersebut perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Aktivitas 

perusahaan juga memprediksi berapa modal yang diperlukan oleh perusahaan dalam 

penambahan aset perusahaan untuk kegiatan produksi. Semakin efisien dalam penggunaan 

aset perusahaan, maka semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut, sehingga nilai 

perusahaan menjadi lebih baik. Nilai perusahaan adalah cerminan kineja keuangan yang 

berasal dari hasil aktivitas – aktivitas bisnis. Kemampuan manajemen dalam menggunakan 

faktor produksi yang memiliki aktivitas dapat diukur melalui rasio aktivitas, yang 

menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya tingkat perputaran 

piutang, tingkat perputaran persediaan, tingkat perputaran aset tetap dan tingkat perputaran 

total aset. 

 Perusahaan menggunakan financial leverage dengan tujuan agar keuntungan yang 

diperoleh lebih besar dari pada biaya asset dan sumber dananya, dengan demikian akan 

meningkatkan keuntungan pemegang saham, sebaliknya leverage juga meningkatkan 

variabilitas (risiko) kerugian, karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang 

lebih rendah dari biaya tetapnya maka penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan 

pemegang saham. Konsep leverage tersebut sangat penting terutama untuk menunjukkan 
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kepada analisis keuangan dalam melihat trade-off antara risiko dan tingkat keuntungan dari 

berbagai tipe keputusan finansial (Sartono, 2014:257). 

Para pemegang saham dan kreditor biasanya tertarik melihat besarnya financial 

leverage suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

mengembalikan modal yang telah ditanamkan dalam perusahaan. Untuk itu, analisis financial 

leverage akan lebih banyak dibahas dalam penelitian ini. Financial leverage tersebut sering 

diukur dengan rasio-rasio keuangan sederhana seperti Debt to Total Assets (DTA), Debt to 

Equity Ratio (DER), Time Interest Earned Ratio (TIER), dan Degree of Financial Leverage 

(DFL). (Ritonga dkk., 2014). Dalam penelitian yang saya gunakan ada 2 yaitu Debt to Asset 

Ratio dan Debt to Equity Ratio karena kebanyakan dari penelitian terdahulu yang saya ambil 

banyak menggunakan 2 variabel tersebut. 

Likuiditas adalah merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Rasio likuiditas 

memiliki 2 variabel yaitu Current ratio dan Cash Ratio. Rasio likuiditas diperlukan untuk 

kepentingan analisis kredit atau analisis risiko keuangan. Jika perusahaan membayar utang 

utangnya artinya perusahaan dalam keadaan liquid, tetapi jika tidak mampu maka perusahaan 

dikatakan dalam keadaan illiquid. Perusahaan menggunakan financial leverage dan likuiditas 

bertujuan untuk mengembangkan bisnis perusahaan. Pengembangan bisnis dalam perusahaan. 

Pengembangan bisnis dalam perusahaan rokok ini dikarenakan ada fenomena bisnis rokok 

yang menurun dikarenakan mulai maraknya rokok elektrik dikalangan konsumen. Sehingga 

perusahan rokok berusaha untuk mengembangkan bisnisnya dan untuk menutup jumlah 

persediaan rokok yang belum habis supaya operasional perusahaan tetap berjalan. 

Menurut Hery (2016:192) bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal 

bisnis perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan 

keuntungan dengan cara menjual produk barang atau jasa kepada para pelanggannya. Tujuan 

operasional dari sebagian besar perusahaan adalah memaksimalkan profit, baik profit jangka 

pendek maupun profit jangka panjang. 

Indikator yang digunakan untuk menjelaskan tingkat profitabilitas dalam penelitian 

ini Return on Assets (ROA) yaitu tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset 

yang digunakan (Sartono, 2014:123). Return on Assets memberikan gambaran yang lebih 

luas dibandingkan dengan ROE karena menghitung aset secara keseluruhan 

Perusahaan dalam mencapai tujuannya membutuhkan tambahan dana untuk 

memperlancar jalannya aktivitas usaha. Dilihat dari sumber dana berasal, terdapat dua macam 
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sumber pendanaan, yaitu sumber pendanaan dari dalam dan sumber dari pendanaan luar. 

Setiap sumber dana yang digunakan oleh perusahaan akan menimbulkan beban biaya. Dari 

beberapa sumber dana tersebut, terdapat beberapa yang menimbulkan beban tetap (Hendriani 

dkk, 2012:2). 

Penilitian memilih perusahaan rokok yang terdaftar di BEI karena laporan 

keuangannya sudah dipublikasikan di situs resmi Bursa Efek Indonesia. Selain itu adanya 

regulasi pemerintahan tentang isu isu rokok ditahun 2015 serta adanya isu mengenai harga 

tembakau anjlok 55% yang dilansir oleh CNN sejak isu rokok yang menjadi mahal. Harga 

rokok untuk 1 pack menjadi Rp50.000 ketua umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia 

(APTI) Soeseno menyebutkan adanya isu kenaikan rokok itu telah merusak harga jual 

tembakau petani didaerah. Hal ini dijadikan para tengkulak untuk mencari keuntungan dari 

petani tembakau didaerah. Ditahun yang sama 2015, adanya isu rokok membahayakan utuk 

kesehatan yang dilansir oleh CNN yang menerangkan bahwa pemerintah mengeluarkan uang 

dalam jumlah besar untuk menangani penyakit yang ditimbulkan oleh tembakau, sedikitnya 

Rp50.000.000.000.000 untuk biaya kesehatan masyarakat terkait dampak rokok 

(Achmad,2016) 

Adanya berita mengenai regulasi pemerintah diatas, industri rokok merupakan salah 

satu sumber pembiayaan bagi pemerintah karena pajak perusahaan rokok diakui mempunyai 

peranan penting dalam pendapatan negara dan perusahaan rokok yang juga menyerap banyak 

tenaga kerja. Disisi lain adanya kampanye anti rokok karena alasan kesehatan, rokok 

merupakan salah satu penyebab masalah kesehatan, sehingga rokok dapat menurunnya 

derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Banyak generasi penerus bangsa menghabiskan 

uang yang seharusnya digunakan untuk membeli makanan, pendidikan dan kesehatan, justru 

habis untuk membakar batang rokok dan tidak peduli akan kesehatan. Padahal banyak 

penyakit yang dipicu langsung akibat aktivitas merokok antara lain, penyakit jantung, stroke, 

kanker paru-paru, kanker mulut, osteoporosis( rapuh tulang ) dan katarak.  

Beberapa penelitian mengenai pengaruh leverage terhadap profitabilitas sudah banyak 

dilakukan. Alfarizi Cahya Utama (2013), menunjukkan hasil penelitian bahwa tingkat 

leverage keuangan Debt to Equity Ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

berpengaruh negatif terhadap peningkatan profitabilitas dan untuk tingkat leverage Debt to 

Asset Ratio tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas dan penelitian Septy Wulan Sari 

(2017), menunjukan hasil penelitian  bahwa tingkat likuiditas untuk Current Ratio 

berpengaruh positif terhadap peningkatan profitabilitas. Berdasarkan hal tersebut peneliti 

memilih judul tentang “ Analisis Pengaruh Leverage dan Likuiditas terhadap 
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Profitabilitas : Studi Kasus pada Perusahaan Rokok yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014 – 2016”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Apakah DAR (Debt to Asset Ratio) berpengaruh terhadap Profitabilitas pada 

perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah DER (Debt to Equity Ratio) berpengaruh terhadap Profitabilitas pada 

perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

3. Apakah Current Ratio berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahaan rokok 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah Cash Ratio berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahaan rokok yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh DAR (Debt to Asset Ratio) terhadap Profitabilitas 

pada perusahaan Rokok yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh DER (Debt to Equity Ratio) terhadap 

profitabilitas pada Perusahaan Rokok yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio terhadap profitabilitas pada 

Perusahaan Rokok yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Cash Ratio terhadap profitabilitas pada 

perusahaan Rokok yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis (Penulis)  

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis, penilaian kinerja 

perusahaan tidak hanya dilihat dari satu sisi, namun ada beberapa aspek yang 

digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan termasuk dari aspek keuangannya. 

2. Manfaat Praktis (Perusahaan)  

Penelitian ini agar bisa menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam menerapkan 

kebijakan, agar hasil akhir kebijakan tidak memiliki dampak negatif bagi kinerja 

perusahaan. 
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3. Manfaat bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor sebagai referensi dalam 

alternatif bahan pertimbangan untuk menanamkan modal pada perusahaan. 

 


