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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

     Seiring dengan perkembangan pada industri produk konsumsi yang menjadi 

kebutuhan primer masyarakat saat ini. Kebutuhan pokok yang harus terpenuhi 

kebutuhannya diatas kebutuhan yang lain, dengan ini permintaan kebutuhan terus 

mengalami peningkatan dan perusahaan – perusahaan terus melakukan kegiatan 

produksinya dikarenakan tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat yang harus 

terpenuhi secara terus-menerus. 

     Peningkatan akan barang konsumsi habis pakai mengakibatkan perusahaan 

dituntut untuk menciptakan produk – produk yang memiliki nilai jual yang tinggi 

dengan pemilihan kualitas yang baik. Barang habis pakai yang saat ini sedang 

banyak diminati dalam perkembangan pasar dunia adalah kosmetik, hal yang tidak 

asing terdengar oleh setiap kaum wanita namun industri kosmetik tidak hanya 

menargetkan konsumennya hanya untuk wanita saja melainkan untuk kaum pria 

dan anak – anak dalam penggunaannya. 

     Berdasarkan data KEMENPERIN (Kementrian Perindustrian Republik 

Indonesia) pada tahun 2016, pertumbuhan pasar industri kosmetik rata – rata 

mencapai 9,67 % pertahun dalam enam tahun terakhir (2009-2015) dan pada tahun 

2017 mengalami pertumbuhan sebesar 6,35 % serta di triwulan I/2018 mengalami 

kenaikan menjadi 7.36 %. Hal ini membuktikan bahwa sektor kosmetik menjadi 
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salah satu sektor yang kinerja pertumbuhan pasarnya bergerak mengikuti 

pertumbuhan ekonomi nasional. 

     Perkembangan bisnis kosmetik mengacu pada kebutuhan masyarakat yang 

kegiatan sehari – harinya menggunakan campur tangan aneka ragam produk 

kosmetik. Bisnis kosmetik dipersepsikan berbagai macam oleh masyarakat namun 

perlu diketahui bahwa bisnis kosmetik tidak hanya mencakup riasan yang 

digunakan pada wajah tapi juga mencakup perawatan pada tubuh sedangkan 

keperluan rumah tangga mengacu pada perawatan rumah yang termasuk produk 

pembersihan pada alat makan dan minum, lantai, kaca, dan lain sebagainya.. 

Meskipun media iklan sering memberikan informasi mengenai produk kosmetik, 

namun ditinjau dari perspektifnya produk – produk kosmetik dikategorikan menjadi 

Skin Care, Hair Care, Fragrances, Sun care dan Personal Hygiene. Contoh dari 

produk kosmetik meliputi sabun, lulur, sampo, kondisioner, parfum, bedak, lipstick, 

eye shadow, blush on, cat rambut, cat kuku, pasta gigi, obat kumur, sikat gigi, 

deodorant dan lain sebagainya. 

      Sub sektor Perusahaan Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga merupakan 

bagian dari salah satu sektor industri barang habis pakai yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Sektor industri barang konsumsi lainnya di Bursa Efek Indonesia 

yaitu, perusahaan rokok, perusahaan makanan dan minuman, perusahaan 

perlengkapan dan peralatan rumah tangga dan perusahaan farmasi. Dalam hal ini 

ada enam perusahaan yang bergabung menjadi anggota sektor konsumsi di Bursa 

Efek Indonesia dengan waktu berdiri yang berbeda pada sub sektor tersebut, berikut 

nama – nama perusahaan kosmetik : 
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Tabel I.1 Nama Perusahaan – Perusahaan yang terdaftar di  

Sub sektor Perusahaan Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga 

Kode 

Saham 
Nama Emiten Tanggal IPO 

ADES PT. Akasha Wira International Tbk 13 Juni 1994 

KINO PT. Kino Indonesia Tbk 11 Desember 2015 

TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 23 September 1993 

MBTO PT. Martina Berto Tbk 13 Januari 2011 

MRAT PT. Mustika Ratu Tbk 23 Juli 1995 

UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk 11 Januari 1982 

Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2019 

     Perusahaan dalam menghadapi perubahan, harus mampu bersaing dalam segala 

aspek bidang kegiatan dengan pertimbangan kemajuan teknologinya, penjualan 

produknya dan lain sebagainya. Namun pada pelaksanaannya perusahaan 

memerlukan modal untuk dapat mewujudkan semua itu sehingga pada akhirnya 

perusahaan melakukan penerimaan modal yang berasal dari eksternal perusahaan 

atau sering disebut dengan modal asing (utang). 

     Penggunaan utang untuk mendanai investasi akan dinilai memiliki dampak 

negatif karena dapat menimbulkan biaya yang harus dibayarkan pada setiap nilai 

rupiah yang dipakai sebagai utang pada jangka waktu panjang, sedangkan dampak 

positifnya setiap penggunaan utang dapat membiayai kegiatan operasional 

perusahaan dengan maksimal. Kegiatan perkembangan yang dilakukan sebagai 

strategi peningkatan akan menciptakan kebutuhan dana yang besar, sehingga dalam 

penggunaannya tidak dapat sepenuhnya menggunakan modal sendiri namun dapat 

menggunakan modal yang berasal dari eksternal perusahaan yaitu berupa utang. 
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     Modal yang berasal dari pihak eksternal perusahaan memiliki sebuah tujuan 

yang berguna untuk perusahaan dalam membangun dan mengembangkan usahanya 

adalah untuk memperoleh laba semaksimal mungkin dalam memenuhi setiap 

kegiatan operasionalnya. Dengan mendapatkan keuntungan yang maksimal, ini 

dapat digunakan sebagai tolak ukur kesuksesan perusahaan dalam meramalkan 

kesempatan di masa yang akan datang dan menjadi faktor pendukung di segala 

kemungkinan yang akan terjadi. Laba perusahaan didapatkan dari aktivitas 

berbisnis dengan melakukan penjualan produk yang ditawarkan kepada kosumen 

melalui media informasi.  

     Pendapatan laba yang diperoleh pada periode tertentu dapat dikategorikan besar 

ataupun kecil dan dipresentasikan rendah ataupun tinggi ditentukan oleh 

pendapatan atas penjualan produk dan pembiayaan operasional yang dikelola 

perusahaan dalam proses penciptaan produk. Hal ini menunjukkan bahwa 

profitabilitas atau rentabilitas perusahaan memberikan ukuran tingkat keberhasilan 

atau efektivitas manajemen perusahaan. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap 

laporan keuangan Sub Sektor Kosmetik dan keperluan Rumah Tangga yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Berikut merupakan data laba bersih perusahaan 

– perusahaan pada Sub sektor Perusahaan Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 : 
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Tabel I.2.  Data Laba bersih setelah pajak Perusahaan Kosmetik dan Keperluan 

Rumah Tangga Periode 2015-2017 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

Kode Saham 
2015 

(Rp) 

2016 

(Rp) 

2017 

(Rp) 

ADES 32,839 55,951 38,242 

KINO 262,980 181,110 109,696 

MBTO (14,057) 8,813 (24,690) 

MRAT 1,045 (5,549) (1,283) 

TCID 544,474 162,059 179,126 

UNVR 5,851,805 6,390,672 7,004,562 

Total 6,707,200 6,804,154 7,357,599 

Sumber : Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017 

     Berdasarkan pada tabel diatas laba bersih Perusahaan Kosmetik pada tahun 2015 

hingga 2017 mengalami peningkatan namun dikategorikan tidak signifikan karena 

untuk setiap perusahaannya ada yang mengalami fluktuasi seperti (1) PT. Akasha 

Wira International Tbk; (2) PT. Mandom Indonesia Tbk; (3) PT. Martina Berto 

Tbk; dan (4) PT. Mustika Ratu Tbk Sedangkan PT. Kino Indonesia Tbk mengalami 

penurunan pada tahun 2015 hingga 2016 sebesar 31 % dan pada tahun 2016 hingga 

2017 mengalami penurunan kembali sebesar 39 % dan PT. Unilever Indonesia Tbk 

yang mengalami peningkatan mencapai 9,2 % pada tahun 2015 hingga 2016 

sedangkan pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami peningkatan kembali sebesar 

8,76 % pada tingkat pendapatan keuntungannya. 

 Perusahaan Kosmetik pada tahun 2015 hingga 2017 dinilai mengalami 

peningkatan total laba bersih dari pergerakannya pada tahun 2015 hingga 2016 yang 

naiknya mencapai 1,44 % kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2016 
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hingga 2017 yang mencapai 8,13%. Sedangkan berikut merupakan data pada total 

utang Perusahaan Kosmetik pada tahun 2015 hingga tahun 2017: 

Tabel I.3. Data Total Utang (Liabilitas) Perusahaan Kosmetik dan Keperluan 

Rumah Tangga Periode 2015 – 2017 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

Kode Saham 

Perusahaan 
2015  

(Rp) 

2016  

(Rp) 

2017  

(Rp) 

ADES 324,855 383,091 417,225 

KINO 1,434,605 1,332,431 1,182,424 

MBTO 214,685 269,032 367,927 

MRAT 120,064 113,947 130,623 

TCID 367,225 401,943 503,481 

UNVR 10,902,585 12,041,437 13,733,025 

Total 13,364,019 14,541,881 16,334,705 

Sumber : Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017 

     Berdasarkan pada tabel Data Total Utang Perusahaan Kosmetik pada tahun 2015 

hingga tahun 2017 mengalami peningkatan rata – rata setiap perusahaan memiliki 

jumlah utang yang meningkat setiap tahunnya seperti (1) PT. Akasha Wira 

International Tbk; (2) PT. Mandom Indonesia Tbk; (3) PT. Martina Berto Tbk; dan 

(4) PT. Unilever Indonesia Tbk sedangkan ada pula yang mengalami penurunan 

tingkat hutang seperti PT. Kino Indonesia Tbk sebesar 7,12 % pada tahun 2015 

hingga 2016 dan 11,2 % pada tahun 2016 hingga 2017. Adapun perusahaan yang 

mengalami fluktuasi yaitu PT. Mustika Ratu Tbk yang pada tahun 2015 hingga 

2016 perusahaan ini mengalami penurunan tingkat hutang sebesar 5,09 % dan 

kemudian mengalami peningkatan penurunan sebesar 14,6 %. 
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     Perusahaan Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga mengalami kenaikan pada 

total utang dengan presentase pada tahun 2015 hingga 2016 sebesar 8,8% dan pada 

tahun 2016 hingga 2017 sebesar 12,3% hal ini menyimpulkan bahwa rata – rata 

setiap tahunnya utang perusahaan mengalami peningkatan dengan adanya dana 

tambahan dari pihak luar, penambahan utang ini membuat modal perusahaan 

mengalami perubahan sehingga dalam menjalankan kegiatannya dapat mengalami 

perkembangan. 

     Dana yang terdapat di struktur permodalan biasa digunakan untuk membiayai 

kegiatan investasi perusahaan dengan berbagai jenis investasi yang ada, keputusan 

pendanaan biasanya memadukan sumber dana yang digunakan pada utang dengan 

pembiayaan investasi yang dilakukan oleh ekuitas. Dengan demikian sebagaimana 

ditunjukkan oleh Raharja Putra (2009:212) “Struktur modal adalah campuran antara 

utang jangka panjang dan ekuitas, dalam rangka mendanai investasi perusahaan” 

Maka struktur modal memiliki komponen yaitu utang jangka panjang dan modal 

sendiri (total ekuitas). 

     Peningkatan rata – rata utang di tahun 2015 hingga 2017 Perusahaan Kosmetik 

dan Keperluan Rumah Tangga yang terdaftar di BEI, mempengaruhi kondisi 

keuangan perusahaan terutama pada tingkat ekuitas. Berikut merupakan data 

ekuitas pemegang saham Perusahaan Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga yang 

terdaftar di BEI : 
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Tabel I.4. Data Ekuitas Pemegang Saham Perusahaan Kosmetik dan Keperluan 

Rumah Tangga Periode 2015-2017 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

Kode Saham 

Perusahaan 
2015  

(Rp) 

2016  

(Rp) 

2017  

(Rp) 

ADES 328,369 384,388 423,011 

KINO 1,776,629 1,952,072 2,055,170 

TCID 1,714,871 1,783,15 1,858,326  

MBTO 434,213 440,926 412,742 

MRAT 377,026 369,089 366,731 

UNVR 4.827,360 4.704,258 5,173,388 

Total 9,458,414 9,633,891 10,289,368 

Sumber : Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017 

     Berdasarkan pada tabel data ekuitas pemegang saham Perusahaan Kosmetik 

pada tahun 2015 hingga tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan seperti 

perusahaan  (1) PT. Akasha Wira International Tbk; (2) PT. Kino Indonesia Tbk; 

dan (3) PT. Mandom Indonesia Tbk sedangkan PT. Mustika Ratu Tbk mengalami 

penurunan ekuitas sebesar 2,1 % di tahun 2015 hingga 2016 dan 0,6 % ditahun 2016 

hingga 2017 Kemudian (1) PT. Martina Berto Tbk; dan (2) PT. Unilever Indonesia 

Tbk mengalami fluktuasi.  

 Perusahaan Kosmetik mengalami peningkatan pada total ekuitas periode 2015 

hingga 2017, dengan presentase pada tahun 2015 hingga 2016 sebesar 1,85 % 

sedangkan pada tahun 2016 hingga 2017 sebanyak 6,8 %. dikarenakan bisnis 

kosmetik semakin diminati masyarakat maka para investor akan tertarik untuk 

melakukan penanaman modal dengan membeli saham perusahan – perusahaan yang 

bergerak dibidang kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga. 
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     Permasalahan terjadi pada perusahaan kosmetik dan keperluan rumah tangga 

ditandai dengan adanya peningkatan utang yang tidak diimbangi dengan perolehan 

laba, maka hal ini dapat mempengaruhi bagaimana pengelolaan struktur modal 

yang baik untuk dapat menggunakan modal secara efektif dan efisien. 

     Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Struktur Modal Dalam Mengukur 

Rentabilitas Dan Solvabilitas (Studi Pada Perusahaan Kosmetik dan Keperluan 

Rumah Tangga Yang Terdaftar di BEI Periode 2015 – 2017)”  

1.2 Identifikasi Masalah 

     Berdasarkan latar belakang penelitian diatas peneliti mengidentifikasi masalah 

terjadinya peningkatan utang yang tidak diimbangi dengan perolehan laba, di 

perusahaan kosmetik dan keperluan rumah tangga yang terdaftar di BEI. Pada hal 

ini komponen struktur modal dijadikan untuk mengukur rentabilitas dan solvabilitas 

di perusahaan kosmetik dan keperluan rumah tangga di BEI periode 2015 - 2017. 

1.3 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti 

akan melakukan : 

1) Bagaimana analisis struktur modal pada perusahaan kosmetik yang terdaftar 

di bursa efek Indonesia pada tahun 2015-2017 ? 

2) Bagaimana rentabilitas di perusahaan kosmetik yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia pada tahun 2015-2017 ? 

3) Bagaimana solvabilitas di perusahaan kosmetik yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia pada tahun 2015-2017 ? 
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4) Bagaimana analisis struktur modal dalam mengukur rentabilitas dan 

solvabilitas di perusahaan kosmetik yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

pada tahun 2015-2017 ? 

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 1.4.1 Tujuan Penelitian  

     Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Untuk mengetahui analisis struktur modal di perusahaan kosmetik yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2015-2017. 

2) Untuk mengetahui rentabilitas di perusahaan kosmetik yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia pada tahun 2015-2017 

3) Untuk mengetahui solvabilitas di perusahaan kosmetik yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia pada tahun 2015-2017. 

4) Untuk mengetahui analisis struktur modal dalam mengukur rentabilitas dan 

solvabilitas di perusahaan kosmetik yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

pada tahun 2015-2017 

1.4.2  Kegunaan penelitian 

1.4.2.1  Kegunaan Penelitian Teoritis 

     Peneliti berharap dapat memberikan suatu kontribusi dalam segi pemikiran 

mengenai pengelolaan manajemen keuangan menggunakan analisis struktur modal 

dalam mengukur rentabilitas dan solvabilitas pada perusahaan kosmetik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 serta dijadikan sebagai 
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pengaplikasian ilmu pembelajaran yang telah dipelajari oleh peneliti di Program 

Studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

1.4.2.2  Kegunaan Penelitian Praktis 

     Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, 

berikut kegunaannya adalah : 

1.4.2.2.1  Bagi Peneliti 

     Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

mengenai pengelolaan manajemen keuangan untuk struktur modal dari pengukuran 

rentabilitas dan solvabilitas pada perusahaan serta penelitian ini diperuntukkan 

sebagai penyelesaian tugas akhir jenjang strata 1 (S1) Program Studi Administrasi 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

1.4.2.2.2  Bagi Perusahaan 

     Penelitian ini digunakan sebagai sarana informasi yang bersifat membangun 

bagi perusahaan serta memberikan masukan yang dapat membantu perusahaan 

dalam menggunakan modal dan mengefesiensikan penggunaan modal pada 

permasalahan penelitian mengenai komponen struktur modal yang dilakukan oleh 

peneliti. 

1.4.2.2.3   Bagi Pihak Lain 

      Penelitian ini bagi pihak lain dapat memberikan referensi ilmu pengetahuan 

mengenai struktur modal dalam pengelolaan manajemen keuangan dengan 

dilakukannya pengukuran menggunakan rasio rentabilitas dan solvabilitas yang 

dapat diaplikasikan pada perusahaan – perusahaan lain. 
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1.5. Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

     Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah perusahaan kosmetik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Indonesia (BEI) melalui situs resmi Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

1.5.2 Lamanya Penelitian 

     Adapun jadwal penelitian yang dilakukan penelitian selama kurang lebih 3 bulan 

terhitung dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018 dan progress 

pengerjaan skripsi ini peneliti melakukan pengerjaan kurang lebih 4 bulan terhitung 

dari bulan Januari hingga bulan April. 

 

 


