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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini, persaingan bisnis tidak hanya terbatas dalam 

persaingan sesama perusahaan domestik, melainkan telah menjadi persaingan 

perusahaan internasional, sehingga setiap perusahaan dituntut membuat rencana 

yang matang pada semua aspek perusahaan, tidak terkecuali yang berkaitan 

dengan kebijakan keuangan perusahaan, karena kepercayaan investor maupun 

kreditur terletak pada kemampuan perusahaan untuk menjaga tingkat likuiditas 

dan profitabilitasnya. Pada prinsipnya, setiap perusahaan membutuhkan dana. 

Salah satu alternatif bagi perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal 

yaitu melalui pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan yang 

bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik 

yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek yang dijalankan berdasarkan efek syariah.
1
  

Kebutuhan dana suatu perusahaan pada umumnya merupakan gabungan 

antara dana jangka pendek dan dana jangka panjang. Untuk memenuhi kebutuhan 

jangka pendek digunakan sumber pembiayaan dari utang jangka pendek atau 

utang lancar, misalnya utang dagang. Sedangkan kebutuhan dana jangka panjang, 

seperti pemenuhan dana untuk peningkatan kapasitas produksi maka hendaknya 

digunakan pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan jangka panjang dapat berasal 
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dari modal asing (utang jangka panjang) maupun yang berasal dari modal saham 

(penerbitan saham baru). 

Kebijakan manajemen dalam 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 yang ada sehingga akan diperoleh dana dengan cara yang 

paling efisien untuk membiayai investasi perusahaan. Manajer keuangan atau 

perusahaan perlu mempertimbangkan alternatif sumber dana dari pasar modal 

guna mengurangi ketergantungan pendanaan melalui pinjaman perbankan. 

Melalui pasar modal, perusahaan memperoleh cara lain untuk mendapatkan 

sumber dana dengan terlebih dulu menyatakan sebagai perusahaan go public. 

Kedua, penentuan metode yang digunakan dalam melakukan investasi agar dana 

tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.  

Kegiatan pasar modal di Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah dan dapat pula dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah.
2
 Ketika memilih alternatif pendanaan untuk membiayai kegiatan 

perusahaan, maka yang akan menjadi pertimbangan adalah bagaimana perusahaan 

dapat menciptakan kombinasi yang menguntungkan antara penggunaan dana dari 

modal saham dengan dana yang berasal dari utang. Hal ini menyangkut masalah 

keberadaan struktur modal perusahaan yang menggambarkan pengaturan 

komposisi modal yang tepat antara utang jangka panjang dengan modal saham. 
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Struktur modal yang demikian tentunya diharapkan dapat meningkatkan laba bagi 

perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan pemiliknya dan 

meningkatkan hubungan yang baik dengan para kreditur melalui peningkatan 

kemakmuran atau nilai perusahaan. 

 Kegiatan di pasar modal syariah dapat dikategorikan sebagai kegiatan 

ekonomi yang termasuk dalam kegiatan muamalah, Menurut kaidah ushul fiqih, 

hukum asal dari kegiatan muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang 

melarangnya.
3
 Kebijakan utang merupakan keputusan yang sangat penting dalam 

perusahaan karena kebijakan utang merupakan salah satu bagian dari kebijakan 

pendanaan perusahaan. Kebijakan utang adalah kebijakan yang diambil oleh pihak 

manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan 

sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. 

Selain itu kebijakan utang perusahaan juga berfungsi sebagai mekanisme 

monitoring terhadap tindakan manajer yang dilakukan dalam pengelolaan 

perusahaan. 

Pada saat perusahaan memutuskan untuk menggunakan utang maka akan 

muncul biaya utang. Biaya utang tersebut dikategorikan sebagai risiko finansial, 

karena meskipun perusahaan dalam kesulitan keuangan, perusahaan tetap 

berkewajiban membayar biaya tersebut. Apabila perusahaan memutuskan tidak 

menggunakan utang atau pembiayaan dilakukan secara internal maka perusahaan 

tidak mempunyai kewajiban membayar biaya tersebut. Meskipun tidak semua 
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perusahaan menggunakan modal sendiri tetapi tidak menutup kemungkinan 

perusahaan tersebut melakukan pinjaman dari luar. 

Keputusan pembiayaan melalui utang mempunyai batasan sampai 

seberapa besar dana dapat digali atas dasar manfaat yang dapat diperoleh dari 

utang tersebut. Biasanya ada standar rasio tertentu untuk menentukan rasio utang 

yang tidak boleh dilampaui. Jika rasio utang melewati standar ini, maka biaya 

akan meningkat dengan cepat, dan hal tersebut akan mempengaruhi stuktur modal 

perusahaan.  

Perusahaan yang menggunakan semakin banyak utang maka akan 

meningkatkan beban bunga dan pokok pinjaman yang harus dibayar. Hal ini 

memperbesar kemungkinan perusahaan menghadapi kejadian gagal bayar, yaitu 

tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya akibat 

kewajiban yang semakin besar. Namun apabila perusahaan hanya menggunakan 

modal sendiri (laba ditahan) yang jumlahnya kecil maka akan menutup 

kesempatan dalam memperoleh keuntungan dari yang diharapkan sehingga sangat 

dibutuhkan ukuran penentuan jumlah proporsi utang yang optimal bagi 

perusahaan dalam memperoleh manfaat dibandingkan dengan biaya yang 

dibayarkan. 

Melihat hal tersebut, ada ketertarikan peneliti untuk menganalisis 

hubungan utang bank dan utang usaha terhadap jumlah liabilitas jangka pendek. 

Objek penelitian yang dianalisis oleh peneliti, yaitu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang investasi dalam bidang usaha media dan telekomunikasi yang 
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semakin berkembang pesat menjadi lahan yang baik untuk investor.
4
 PT Global 

Mediacom Tbk, salah satu perusahaan yang terintegrasi dan terkemuka di 

Indonesia, merupakan media konten berlangganan yang menawarkan stasiun 

televisi FTA, TV Berlangganan, dan konten multimedia serta portal online, surat 

kabar, majalah, radio dan layanan internet broadbrand yang listing di Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI). Berikut perkembangan utang bank, utang usaha, 

dan total liabilitas jangka pendek di PT Global Mediacom Tbk. Periode 2011-

2018. 

Tabel 1.1 

Data Perbandingan Utang Bank, Utang Usaha dan Total Liabilitas Jangka 

Pendek di PT. Global Mediacom Tbk. Periode 2011-2018. 

(dalam ribuan rupiah) 

Tahun Utang Bank (X1) Utang Usaha (X2) Total Liabilitas Jangka 

Pendek (Y) 

2011 212.917  852.948  1.984.770  

2012 138.213 ↓ 1.171.811 ↑ 2.481.608 ↑ 

2013 167.753 ↑ 1.557.197 ↑ 3.681.058 ↑ 

2014 229.142 ↑ 1.173.878 ↓ 2.563.631 ↓ 

2015 272.056 ↑ 1.609.124 ↑ 6.467.083 ↑ 

2016 629.580 ↑ 1.150.308 ↓ 7.338.634 ↑ 

2017 1.001.334 ↑ 1.290.101 ↑ 4.294.191 ↓ 

2018 1.594.373 ↑ 1.063.746 ↓ 6.955.570 ↑ 

 Sumber : Laporan keuangan tahunan PT. Global Mediacom 2011-2018 

 Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa utang bank setiap 

tahunnya mengalami kenaikan namun pada tahun 2011 mengalami penurunan, 

yang akan dijelaskan pada penjelasan dibawah ini; dapat dilihat bahwa pada tahun 
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2011, 2012 Utang Bank mengalami penurunan dari Rp.212.917; menjadi 

Rp.138.213; lalu pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi Rp.167.753; pada 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 Utang Bank terpantau meningkat setiap 

tahunnya, dari Rp.229.142; naik menjadi Rp.272.056; terus naik menjadi 

Rp.629.580; naik menjadi Rp.1.001.334; dan diakhiri kenaikan pada tahun 2018 

menjadi Rp.1.594.373; 

 Dapat dilihat tabel di atas bahwa Utang Usaha mengalami fluktuasi 

dimana pada tahun 2011 Utang Usaha mengalami kenaikan dari Rp.852. menjadi 

Rp.1.171.811; pada tahun 2013 kembali naik sebesar Rp.1.557.197; namun pada 

tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp.1.173.878; kembali naik pada tahun 

2015 sebesar Rp.1.609.124; kembali turun pada tahun 2016 sebesar Rp.1.150.308; 

kembali naik tahun 2017 sebesar Rp.1.290.101; kembali turun pada tahun 2018 

sebesar Rp.1.063.746;  

 Pada variabel Total Liabilitas Jangka Pendek mengalami fluktuasi 

cenderung meningkat. Dapat dilihat pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 

Rp.1.984.770; menjadi Rp.2.481.608; pada tahun 2013 mengalami kenaikan 

sebesar Rp.3.681.058 namun turun pada tahun 2014 sebesar Rp.2.563.631;  pada 

tahun 2015 dan 2016 kembali naik sebesar Rp.6.467.083; dan Rp.7.338.634; 

namun turun pada tahun 2017 sebesar Rp.4.294.191; dan naik pada tahun teraikhir 

yaitu tahun 2018 sebesar Rp.6.955.570;  
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Grafik 1.1 

Pergerakan Grafik Utang Bank, Utang Usaha dan Total Liabilitas Jangka 

Pendek di PT. Global Mediacom Tbk. 2011-2018. 

 
 Sumber : Laporan keuangan triwulan PT. Global Mediacom 2011-2018 

 Berdasarkan grafik 1.1 di atas dapat dilihat di laporan keuangan PT. 

Global Mediacom 2011-2018, dapat dilihat dari grafik pada tahun 2011 Utang 

Bank sempat mengalami penurunan namun pada tahun 2012 ke tahun 2013 mulai 

mengalami kenaikan secara bertahap sampai dengan tahun 2018 mengalami 

kenaikan. 

 Berdasarkan grafik di atas Utang Usaha mengalami fluktuasi yang 

cenderung stagnan. Dapat dilihat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 

mengalami kenaikan, sempat turun pada tahun 2014 dan kembali mengalami 

kenaikan tahun 2015 turun kembali pada tahun 2016 dan sempata naik pada tahun 

2107 namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2018. 

 Berdasarkan grafik di atas total liabilitas jangka pendek mengalami 

fluktuasi cenderung meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2011 sampai 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Utang Bank 

Utang Usaha 

Total Liabilitas Jangka 
Pendek 



8 

 

 
 

dengan tahun 2013 mengalami kenaikan, sempat turun pada tahun 2014 lalu 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2015 kembali naik pada 

tahun 2016 sempat turun pada tahun 2017 dan kembali mengalami kenaikan pada 

tahun 2018. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menunjukan terjadinya 

penyimpangan antara teori dan praktik. Dimana seharusnya ketika Utang Bank 

dan Utang Usaha naik maka Total Liabilitas Jangka Pendek juga akan mengalami 

kenaikan dan begitu pula sebaliknya jika Utang Bank dan Utang Usaha turun 

maka Total Liabilitas Jangka Pendek juga akan mengalami penurunan. Maka dari 

itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Utang 

Bank dan Utang Usaha terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) (Studi 

di PT. Global Mediacom Tbk. Periode 2011–2018). 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan 

beberapa pertanyaan yakni sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh Utang Bank terhadap Total Liabilitas Jangka 

Pendek di PT. Global Mediacom Tbk periode 2011-2018 secara parsial? 

2. Seberapa besar pengaruh Utang Usaha terhadap Total Liabilitas Jangka 

Pendek di PT. Global Mediacom Tbk periode 2011-2018 secara parsial? 
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3. Seberapa besar pengaruh Utang Bank dan Utang Usaha terhadap Total 

Liabilitas Jangka Pendek di PT. Global Mediacom Tbk periode 2011-2018 

secara simultan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pengaruh parsial Utang Bank terhadap Total Liabilitas 

Jangka Pendek di PT. Global Mediacom Tbk periode 2011-2018. 

2. Untuk mengetahui pengaruh parsial Utang Usaha terhadap Total Liabilitas 

Jangka Pendek  di PT. Global  Mediacom Tbk periode 2011-2018. 

3. Untuk mengetahui  pengaruh simultan Utang Bank dan Utang Usaha terhadap 

Total Liabilitas Jangka Pendek di PT. Global Mediacom Tbk periode 2011-

2018. 

 

D. Kegunaan Penelitian  

Hasil dari penelitian ini, yang disusun memiliki beberapa kegunaan secara 

teoritis maupun praktis: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini menggunakan sebagai penambah wawasan keilmuan tentang 

ekonomi pasar modal, khususnya mengenai saham. Selain itu, penelitian ini 
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digunakan untuk menganalisis suatu data sebagai pembanding bagi pihak-pihak 

yang melakukan penelitian dengan bahasan yang sama. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan mengenai perkembangan harga saham. Oleh karena itu, penelitian ini 

memiliki kegunaan untuk mengetahui berbagai perkembangan data harga saham 

yang ada. 


