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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan pada dasarnya memiliki tujuan utama yaitu untuk 

meningkatkan keuntungan. Agar mendapatkan keuntungan yang maksimal, 

dibutuhkan modal atau dana yang besar sebagai pendukung kegiatan perusahaan. 

Penentuan keputusan pendanaan mencakup beberapa pertimbangan, yaitu dari 

mana sumber dana itu diperoleh, apakah perusahaan menggunakan sumber dana 

Internal atau sumber dana eksternal. 

Sumber dana perusahaan yang berasal dari internal biasanya berupa laba 

ditahan, sedangkan sumber dana eksternal berasal dari para kreditur dan pemilik, 

peserta atau pengambilan bagian dalam perusahaan. Dana yang diperoleh dari 

pemilik merupakan modal sendiri dan dana yang diperoleh dari pihak lain 

merupakan hutang. 

Menurut Mardiyah (2004 : 5)  hutang adalah pengorbanan ekonomi yang 

harus dilakukan perusahaan di masa yang akan datang karena tindakan atau 

transaksi sebelumnya. Pengorbanan ekonomi dapat berbentuk uang, aktiva, jasa-

jasa atau dilakukannya pekerjaan tertentu. Hutang mengakibatkan adanya ikatan 

yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengklaim aktiva perusahaan. 
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  Semakin tinggi hutang maka semakin tinggi beban kebangkrutan yang 

ditanggung perusahaan. Penambahan hutang akan meningkatkan tingkat risiko 

atas arus pendapatan perusahaan. Semakin besar hutang, semakin besar pula 

kemungkinan terjadinya perusahaan tidak mampu membayar kewajiban tetap 

berupa bunga dan pokoknya. Risiko kebangkrutan akan semakin tinggi karena 

bunga akan meningkat lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan harus 

meminimalisir hutang  karena peningkatan penggunaan hutang akan menurunkan 

nilai perusahaannya.  

Perusahaan yang menghadapi risiko bisnis tinggi sebagai akibat dari 

kegiatan operasinya, akan menghindari untuk menggunakan hutang yang tinggi 

dalam mendanai aktivanya. Hal ini karena perusahaan tidak akan meningkatkan 

risiko yang berkaitan dengan kesulitan dalam pengembalian hutangnya (Mamduh, 

2004:213). Kebijakan hutang yang akan diambil perusahaan juga berkaitan 

dengan kemampuan perusahaan dalam mengembalikan hutangnya. Oleh karena 

itu kebijakan hutang sangatlah penting bagi perusahaan  

Berdasarkan masalah ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan hutang 

Pada Perusahaan Manufaktur di BEI ”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap kebijakan hutang pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI? 

2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan hutang pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

C. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap kebijakan hutang pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan hutang pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan 

dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam pengolahan hutang sehingga 

dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

2. Bagi lembaga pengembangan keilmuan  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan menghimpun data 

guna mengetahui pengaruh kebijakan hutang terhadap profitabilitas 

 perusahaan. 

3. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan 

pemahaman dengan membandingkan antara teori yang didapat dalam 

perkuliahan dan praktek yang terjadi di lapangan, khususnya pada Perusahaan 

Manufaktur. 
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E. Sistematika Penulisan Proposal Skripsi 

 Penulisan proposal skripsi ini disusun dalam tiga bab yaitu : 

Bab I Merupakan pendahuluan yang menguraikan alasan/latar belakang,      

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II Merupakan tinjauan literatur, penelitian terdahulu, kerangka konseptual 

yang melandasi pembentukan hipotesis penelitian yang akan diuji. 

Bab III Menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi 

sampel, data, sumber data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, dan teknik analisis. 


