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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan perekonomian dunia menyebabkan peningkatan perkembangan 

dunia usaha di Indonesia. Perusahaan yang ingin bertahan dan maju, haruslah 

berusaha agar dapat berkembang. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, 

perusahaan harus mempertahankan kinerja yang telah dicapainya. Agar mencapai 

kinerja yang tinggi, perusahaan harus menjalankan aktivitas-aktivitasnya dengan 

efisien dan efektif. Hal ini dikarenakan perkembangan dunia usaha yang semakin 

meningkat dan banyaknya persaingan dalam dunia usaha diluar maupun di dalam. 

Manajemen yang baik tidak saja diperlukan untuk dapat berhasil dalam menghadapi 

persaingan dunia usaha. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dari setiap perusahaan, 

yaitu mempertahankan kelangsungan perusahaan. 

Perusahaan dalam menghadapi persaingan global dituntut untuk dapat 

mengantisipasi persaingan yang terjadi antar setiap perusahaan. Persaingan yang 

ketat antar perusahaan menimbulkan perusahaan khususnya perusahaan PT. Semen 

Indonesia, Tbk. untuk melakukan kegiatan ekonomi dan mengelola fungsi-fungsi 

yang terdapat di dalam perusahaan secara efektif. Dalam hal ini manajemen 

keuangan berkepentingan dengan bagaimana cara menciptakan dan menjaga nilai 

ekonomis atau kekayaan. Untuk itu, dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, perusahaan dituntut untuk dapat menghasilkan produk yang dapat 

memuaskan konsumen dan mengelola keuangan perusahaan dengan baik. 
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Keputusan pendanaan dalam perusahaan merupakan keputusan penting 

yang akan dihadapi manajer keuangan dalam kegiatan operasional perusahaan. 

Fungsi keuangan adalah fungsi penting dalam aktivitas perusahaan, dimana 

perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan dalam operasi 

dan pengembangan usahanya. Sumber pendanaan pada perusahaan diperoleh dari 

dalam perusahaan (internal financing) dan dari luar perusahaan (external 

financing). Dana perusahaan yang diperoleh dapat bersumber dari modal sendiri 

yang berasal dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Jika terjadi defisit 

dalam perusahaan, maka perlu adanya pendanaan perusahaan yang berasal dari luar 

yaitu utang (debt financial).  

Dalam menentukan keputusan untuk memilih pendanaan pada suatu 

perusahaan akan mendatangkan dilema bagi manajer keuangan. Manajer harus 

mampu menghimpun dana, baik dana dari dalam perusahaan maupun dari luar 

perusahaan secara efisien. Keputusan perusahaan tersebut merupakan keputusan 

pendanaan yang mampu memaksimalkan biaya yang akan ditanggung perusahaan. 

Biaya yang timbul dari keputusan pendanaan merupakan konsekuensi yang 

langsung timbul dari keputusan oleh seorang manager perusahaan. 

Kebijakan manajemen dalam mengambil keputusan untuk mencari sumber 

dana dan mengatur pembelanjaan perusahaan merupakan salah satu fungsi manajer 

keuangan. Menjalankan fungsi tersebut manajer keuangan dihadapkan pada dua 

masalah utama. Pertama, bagaimana keputusan pembelanjaan yang harus diambil 

dari berbagai alternatif. Manajer keuangan atau perusahaan perlu 

mempertimbangkan alternatif sumber dana dari pasar modal guna mengurangi 

ketergantungan pendaan melalui pinjaman luar. Kedua, penentuan metode yang 
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digunakan dalam melakukan pinjaman atau utang agar kebutuhan perusahaan dapat 

terpenuhi dengan baik. 

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penggunaan utang oleh 

perusahaan. Kemudahan perusahaan besar dalam mengakses pasar modal mendapat 

rating yang baik untuk penerbitan obligasi mereka, sehingga perusahaan dapat 

membayar bunga utang yang lebih rendah. Ukuran perusahaan juga dikaitkan 

dengan reputasi sebuah perusahaan, semakin besar ukuran perusahaan maka 

semakin besar pula persepsi reputasi terhadap mereka. Hal ini tentu menambah 

kemudahan perusahaan dalam mencari utang untuk pendanaan usahanya. 

Utang merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari sebuah usaha, baik 

perusahaan berskala besar seperti perusahaan multinasional maupun berskala kecil 

seperti usaha kecil menengah (UKM), hampir semua bentuk-bentuk usaha memiliki 

akun utang dalam laporan keuangan mereka. Utang memiliki kemampuan untuk 

meningkatkan kapasitas pendanaan sebuah perusahaan sehingga mampu untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut. 

Utang dalam Islam tidak haram, namun perlu dibatasi penggunaannya 

Rasulullah SAW bahkan pernah berutang, baik untuk beliau sendiri atau untuk 

negara. Asalkan tidak adanya bunga yang menjurus terhadap riba. Bahkan dalam 

Al-Qur’an telah dijelaskan bahwa utang dalam islam dihalalkan, asalkan tidak 

mengandung unsur riba. Meskipun dalam islam dibolehkan, dalam perspektif 

perusahaan harus ada keseimbangan yang sehat antara pembiayaan berbasis utang 

dan berbasis ekuitas.  

Dalam aturan syariah di Indonesia fatwa DSN MUI No.20/2001, telah diatur 

bahwa emiten saham atau utang yang dinyatakan syariah wajib memenuhi kriteria 
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dalam struktur keuangannya, maksimum rasio total utang ribawi yang berbasis 

bunga dibanding dengan total aset tidak lebih dari 45%,1 sehingga dari aturan ini 

disimpulkan bahwa meskipun berutang dibolehkan namun tetap harus dibatasi 

penggunaannya. 

Kebutuhan akan sumber pendanaan menjadi salah satu alasan perusahaan 

untuk go public. Pada umumnya, terdapat dua cara bagi perusahaan publik untuk 

mencari dana, yakni dengan menambah saham baru atau dengan meminjam dana 

dari pihak luar, misalnya melalui obligasi maupun melalui utang bank atau utang 

pada pihak ketiga. 

Tujuan perusahaan sangat penting, karena menjadi petunjuk atau arahan 

untuk utang usaha pihak ketiga dan utang pajak perusahaan. Perusahaan harus 

melakukan usahanya dalam aktivitas yang spesifik yang bermanfaat secara 

ekonomis dan sosial. Selain itu, perusahaan juga harus memenuhi kewajibannya 

dalam kegiatan usahanya yaitu membayar utang usaha pada pihak ketiga, utang 

pajak, maupun utang lainnya.  

Utang usaha pada pihak ketiga merupakan utang yang timbul dari transaksi 

organisasi dengan pihak ketiga yang harus dilunasi pada masa tertentu.2 Utang 

usaha memang dapat membantu perusahaan menunda pengeluaran kas dan 

menaikkan aset perusahaan berupa persediaan barang baku namun tetap saja harus 

dilakukan kontrol atas saldo utang tersebut agar tidak terjadi kesalahan penyajian 

maupun kecurangan yang tidak diharapkan terjadi. 

                                                           
 1 Lihat Fatwa DSN MUI No.20 Tahun 2001, dalam http://www.dsnmui.or.id. Diakses 

tanggal 20 September 2018 Pk.02.30 WIB. 
2Arrosyid, Belajar Buat Pedoman Akuntansi, dalam http://nahnuarrosyid.blogspot.com/20-

10/05/belajar-buat-pesoman-akuntansi_5593.html?m=1. diakses tanggal 19 September 2018 

Pk.22:27 WIB. 

http://www.dsnmui.or.id/
http://nahnuarrosyid.blogspot.com/2010/05/belajar-buat-pesoman-akuntansi_5593.html?m=1
http://nahnuarrosyid.blogspot.com/2010/05/belajar-buat-pesoman-akuntansi_5593.html?m=1
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Utang perusahaan dapat timbul dari perjanjian yang dikehendaki oleh 

perusahaan (debitor) dengan pihak lain (creditor), sedangkan perikatan yang 

bersumber dari undang-undang lahir karena kehendak pembuat undang-undang dan 

diluar kehendak para pihak yang bersangkutan. Utang yang timbul karena undang-

undang misalnya pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan 

undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal 

(interpretasi) secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk 

kepentingan umum.3 

Perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya dan mendapatkan suatu 

penghasilan termasuk dalam subjek pajak, dengan syarat kegiatan usahanya 

didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Artinya, bahwa selain utang yang 

dimiliki perusahaan karena perjanjian utang piutang, perusahaan memiliki utang 

kepada negara karena undang-undang. Setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari 

luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 

perusahaan yang bersangkutan menjadi objek pajak yang dibuktikan dengan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP merupakan nomor pokok yang diberikan 

kepada wajib pajak sebagai sarana dalam pengadministrasian perpajakan yang 

dipergunakan sebagai identitas dari wajib pajak terutama dalam menyelesaikan 

urusan pajak.4 

                                                           
3 Neneng Hartanti, Pengantar Perpajakan, Cetakan 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 

hlm. 387. 
4 Neneng Hartanti, Pengantar Perpajakan, Cetakan 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 

hlm.399. 
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Setiap kewajiban pajak yang timbul tentu harus dilaksanakan oleh setiap 

wajib pajak yang telah ditetapkan. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang 

menyebabkan hilangnya kewajiban pajak. Diantaranya wajib pajak yang telah 

meninggal, badan usaha yang dianggap tidak mampu lagi melunasi kewajiban 

pajaknya karena bangkrut dan lain sebagainya. Utang pajak merupakan sejumlah 

uang yang harus dibayar oleh masyarakat atau perusahaan (khususnya yang wajib 

pajak) akibat adanya keadaan, perbuatan, atau peristiwa, yang harus dilunasi 

dengan mekanisme yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.  

Pada perusahaan sumber dana dapat diklasifikasikan ke dalam 2 jenis, yaitu 

utang jangka pendek dan utang jangka panjang.5 Dalam keputusan struktur modal 

perusahaan manufaktur, utang jangka pendek merupakan sumber pembiayaan 

perusahaan yang jatuh temponya kurang dari atau sama dengan satu tahun. Utang 

tersebut biasanya digunakan untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan.  

Total Liabilitas jangka pendek adalah gabungan dari semua akun yang 

terdapat pada akun liabilitas jangka pendek, seperti utang usaha pihak berealisasi, 

utang pihak ketiga, utang pajak, utang lain-lain, dan beban akrual. Dengan 

gabungan semua utang jangka pendek tersebut, maka akan membuat utang jangka 

pendek perusahaan semakin tinggi.  

Utang jangka pendek merupakan sumber pembiyaan perusahaan uang jatuh 

tempo kurang dari satu tahun dan biasanya digunakan untuk mendanai kegiatan 

operasional perusahaan. Walaupun jumlahnya tidak sebesar utang jangka panjang, 

tetapi perusahaan harus tetap berhati-hati dengan jumlah utang yang ada. Hal 

                                                           
5 Sutrisno, Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikeasi, (Yogyakarta: EKONISIA 

Fakultas Ekonomi UII, 2013), hlm.285. 
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tersebut dapat diartikan perusahaan harus mengetahui total jangka pendek untuk 

mengetahui data atau catatan keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini utang 

usaha pihak ketiga dan utang pajak diukur dari besarnya nilai utang yang dimiliki 

oleh perusahaan terhadap total liabiltas jangka pendek. 

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penggunaan utang oleh 

perusahaan. Dalam teori signaling, perusahaan yang memiliki prospek usaha yang 

baik cenderung menggunakan utang daripada ekuitas dalam melakukan 

pembiayaannya. Hal ini dikarenakan perusahaan dan juga investor tidak ingin 

berbagi keuntungan dari usaha tersebut kepada orang lain dengan menambah 

modalnya.6 

Objek perusahaan ini adalah salah satu emiten perusahaan yang bergerak di 

bidang industri semen yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (JII) periode 2008-

2017 yaitu PT. Semen Indonesia, Tbk. Perusahaan PT. Semen Indonesia, Tbk 

merupakan jenis perusahaan manufaktur dimana perusahaan tersebut bergerak 

dibidang produksi semen, kerena semen merupakan suatu produk yang sangat 

dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur. Perusahaan manufaktur merupakan 

sebuah badan usaha yang memiliki aktivitas material atau bahan mentah sampai 

menjadi barang jadi. 

Dalam perusahaan tersebut kegiatan operasional harus diatur dengan baik 

terutama dalam mencatat laporan keuangan yang bersangkutan dengan utang 

perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang seperti utang usaha pada pihak 

ketiga, utang pajak, total utang jangka pendek, dan lain-lain sehingga memberi 

                                                           
6 Eungene F. Brigham dan Joel F. Houaton, Manajemen Keuangan, (Jakarta: Erlangga, 

2001), hlm. 36. 
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keuntungan bagi mereka yang melakukannya. Laporan keuangan perusahaan harus 

menggambarkan semua data keuangan yang relavan pada periode tertentu dan telah 

ditetapkan prosedurnya sesuai ketentuan, sehingga pada laporan keuangan dapat 

dilihat jumlah dan perkembangan dari objek tersebut. Berikut data-data yang 

menunjukkan Utang Usaha Pihak Ketiga dan Utang Pajak dengan Total Liabilitas 

Jangka Pendek adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. 1 

Jumlah Utang Usaha Pihak Ketiga dan Utang Pajak 

dengan Total Liabilitas Jangka Pendek 

PT. Semen Indonesia, Tbk Periode 2008-2017 

 

Tahun 

Utang Usaha 

Pihak Ketiga 

(X1) 

 
Utang Pajak 

(X2) 
 

Total Liabilitas 

Jangka Pendek 

(Y) 

 

2008 697.994.847 - 461.088.236 - 2.090.588.065 - 

2009 630.349.907 ↓ 538.533.423 ↑ 2.294.842.315 ↑ 

2010 614.244.879 ↓ 222.697.220 ↓ 2.517.518.619 ↑ 

2011 782.830.034 ↑ 290.107.526 ↑ 2.889.137.195 ↑ 

2012 1.602.800.764 ↑ 504.405.242 ↑ 4.825.204.637 ↑ 

2013 1.672.272.211 ↑ 398.536.742 ↓ 5.297.591.828 ↑ 

2014 2.160.613.721 ↑ 271.687.005 ↓ 5.271.929.548 ↓ 

2015 2.709.634.659 ↑ 275.833.026 ↑ 6.599.189.622 ↑ 

2016 3.249.070.457 ↑ 363.827.010 ↑ 8.151.673.428 ↑ 

2017 4.070.189.302 ↑ 245.687.716 ↓ 8.803.577.054 ↑ 

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Publikasi PT. Semen Indonesia, Tbk. 

 

Berdasarkan pada tabel di atas, perkembangan Utang Usaha Pihak Ketiga 

dan Utang Pajak dengan Total Liabilitas Jangka Pendek mengalami fluktuasi. Pada 

tahun 2009 Utang Usaha Pihak Ketiga mengalami penurunan sebesar 

Rp67.644.940, akan tetapi pada Utang Pajak mengalami kenaikan sebesar 
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Rp77.445.187, begitupun dengan Total Liabilitas Jangka pendek yang mengalami 

kenaikan sebesar Rp204.254.250. Pada tahun 2010 Utang Usaha Pihak Ketiga turun 

sebesar Rp16.105.028, dan Utang Pajak juga mengalami penurunan sebesar 

Rp315.836.203, akan tetapi Total Liabilitas Jangka Pendek mengalami kenaikan 

sebesar Rp222.676.304. Pada tahun 2011 dan tahun 2012 semuanya mengalami 

kenaikan dan tidak terdapat masalah. Tetapi pada tahun 2013 Utang Pajak 

mengalami penurunan sebesar Rp145.868.500. 

Pada tahun 2014 Utang Usaha Pihak Ketiga mengalami kenaikan sebesar 

Rp488.341.510, namun pada Utang Pajak dan Total Liabilitas Jangka Pendek 

mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp86.849.737 dan sebesar 

Rp25.662.280. Pada tahun 2015 dan tahun 2015 semuanya mengalami kenaikan 

dan dan tidak terdapat masalah. Akan tetapi pada tahun 2017 Utang Pajak 

mengalami penurunan sebesar Rp118.139.294. 

 

 

 

Grafik 1. 1 

Jumlah Utang Usaha Pihak Ketiga, Utang Pajak,  

dan Total Liabilitas Jangka Pendek 

 PT. Semen Indonesia, Tbk Periode 2008-2017  
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Berdasarkan data yang tersaji dalam Tabel dan Grafik diatas, bahwa Utang 

Usaha Pihak Ketiga dan Utang Pajak dengan Total Liabilitas Jangka Pendek 

mengalami fluktuasi pada setiap periodenya dan terdapat penyimpangan teori yang 

menyatakan hubungan ketiga utang tersebut. Pada teori dinyatakan bahwa ketika 

Utang Usaha Pihak Ketiga naik dan Utang Pajak naik maka Total Liabilitas Jangka 

Pendek akan mengalami kenaikan dan begitu pula sebaliknya jika Utang Usaha 

Pihak Ketiga turun dan Utang Pajak turun maka Total Liabilitas Jangka Pendek 

mengalami penurunan juga. 

Gambaran di atas menunjukan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai 

dengan teori yang ada. Pada kejadian empiris yang ada bahwa beberapa hubungan 

tidak sesuai dengan asumsi yang ada, ketika Utang Usaha Pihak Ketiga turun tetapi 

Total Liabilitas Jangka Pendek naik dengan begitu juga sebaliknya, ketika Utang 

Usaha Pihak Ketiga turun tetapi Total Liabilitas Jangka Pendek naik. Ada beberapa 

hubungan ketika Utang Pajak naik tetapi Total Liabilitas Jangka Pendek turun. Ada 

beberapa hubungan ketika Utang Usaha Pihak Ketiga turun dan Utang Pajak naik 

tetapi Total Liabilitas Jangka Pendek mengalami kenaikan, begitu juga ketika 

Utang Usaha Pihak Ketiga naik dan Utang Pajak turun tetapi Total Liabilitas Jangka 

Pendek juga mengalami penurunan.  

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

Pengaruh Utang Usaha Pihak Ketiga dan Utang Pajak terhadap Total Liabilitas 

Jangka Pendek Pada PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk Periode 2008-2017. 
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B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang di atas, peneliti berpendapat bahwa Utang 

Usaha Pihak Ketiga dan Utang Pajak berpengaruh kepada Total Liabilitas Jangka 

Pendek. Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh Utang Usaha Pihak Ketiga secara parsial terhadap 

Total Liabilitas Jangka Pendek pada PT. Semen Indonesia, Tbk periode 2008-

2017? 

2. Seberapa besar pengaruh Utang Pajak secara parsial terhadap Total Liabilitas 

Jangka Pendek pada PT. Semen Indonesia, Tbk periode 2008-2017? 

3. Seberapa besar pengaruh Utang Usaha Pihak Ketiga dan Utang Pajak secara 

simultan terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada PT. Semen Indonesia, 

Tbk periode 2008-2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Utang Usaha Pihak Ketiga terhadap Total 

Liabilitas Jangka Pendek secara parsial PT. Semen Indonesia, Tbk periode 

2008-2017; 

2. Untuk mengetahui pengaruh Utang Pajak terhadap Total Liabilitas Jangka 

Pendek secara parsial pada PT. Semen Indonesia, Tbk periode 2008-2017; 
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3. Untuk mengetahui pengaruh Utang Usaha Pihak Ketiga dan Utang Pajak 

terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek secara simultan pada PT. Semen 

Indonesia, Tbk periode 2008-2017. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun 

praktis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Mendeskripsikan pengaruh Utang Usaha Pihak Ketiga dan Utang Pajak 

terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada PT. Semen Indonesia, Tbk 

periode 2008-2017; 

b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh Utang Usaha 

Pihak Ketiga dan Utang pajak terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada 

PT. Semen Indonesia, Tbk periode 2008-2017; 

c. Mengembangkan konsep dan teori Utang Usaha Pihak Ketiga dan Utang 

Pajak terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada PT. Semen Indonesia, 

Tbk periode 2008-2017; 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi pihak pimpinan dan manajemen menjadi bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan meningkatkan kinerja 

perusahaan terutama pada kinerja keuangan; 
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b. Bagi pemerintah dapat menjadi bahan pertimbangan merumuskan kebijakan 

untuk menjadi stabilitas ekonomi; 

c. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi (S.E) pada jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung. 

 

  

 

 

 

 


