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The purpose research of this is to know and analyze longterm liabilities, 

economic profitability and the influence of longterm liabilities on the economic 

profitability in PT Indofood Sukses Makmur Tbk. The method used in this 

research is descriptive, while the data analysis technique used is a simple 

regression using a significance test. 

 

 

PENDAHULUAN 

Dalam menghadapi persaingan bisnis, suatu badan usaha haruslah benar-

benar memperhatikan hal yang sangat fundamental yaitu berkenaan dengan 

permodalan. Suatu perusahaan diharapkan dapat proaktif dalam menghadapi 

persaingan yang ada. Pihak perusahaan harus memberikan perhatian penuh dalam 

masalah penggunaan dana. Penyediaan dana dapat berasal dari sumber internal 

meliputi laba ditahan dan sumber eksternal yang meliputi hutang jangka panjang, 

hutang jangka pendek dan modal saham. Dalam kondisi tertentu perusahaan dapat 

memenuhi kebutuhan dananya dengan mengutamakan sumber dana yang berasal 

dari dalam, namun karena adanya pertumbuhan perusahaan, maka mengakibatkan 

kebutuhan dana makin besar, sehingga dalam memenuhi sumber dana tersebut, 

perusahaan dapat menggunakan sumber dana dari luar perusahaan yaitu hutang. 

Akan tetapi dalam penggunaan hutang ini, perlu adanya kehati-hatian atas risiko 

yang diakibatkan dari penggunaan hutang tersebut. Hal ini disebabkan 

penggunaan hutang mempunyai resiko yang tinggi yaitu biaya modal. Oleh sebab 

itu dalam mengambil keputusan untuk menggunakan hutang, perusahaan harus 

memperhatikan perimbangan antara modal sendiri dan modal luar yang akan 

digunakan. Jika penggunaan sumber dana dari luar lebih kecil dari modal sendiri, 

maka penggunaan modal luar tersebut layak digunakan, namun jika penggunaan 

modal luar lebih besar dari pada modal sendiri, maka penggunaan modal luar 

tersebut tidak layak digunakan (Riyanto, 2001: 23). 

Salah satu keputusan yang dapat diambil oleh perusahaan dalam mencapai 

tujuannya untuk memaksimalkan labanya adalah keputusan pendanaan, keputusan 

pendanaan merupakan suatu tindakan dimana perusahaan memanfaatkan hutang 

sebagai sumber dana untuk mencapai laba dan nilai perusahaan yang optimum. 

Dalam hal ini hutang jangka pendek dan jangka panjang merupakan salah satu 

sumber dana yang terpenting dalam setiap jenis usaha, perusahaan lebih memilih 

menggunakan hutang sebagai sumber dana dibandingkan sumber ekuitas karena 

pada umunya bunga yang dibayarkan oleh perusahaan karena menggunakan 

hutang dapat digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan, sehingga pajak 

penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan lebih kecil, penghematan 
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pajak penghasilan merupakan suatu manfaat yang menguntungkan bagi 

perusahaan, tetapi hal terpenting yang perlu diingat oleh setiap perusahaan, bahwa 

dalam penggunaan hutang jangka pendek dan jangka panjang akan menimbulkan 

kewajiban finansial, baik dalam bentuk pembayaran bunga maupun angsuran 

pokok pinjaman. Hal ini dapat dihindari dengan cara menjaga likuiditas 

perusahaan dan terus meningkatkan laba operasi perusahaan (Earning Before 

Interest and Tax – EBIT) melalui peningkatan volume penjualan, sehingga 

seluruh kewajiban yang sudah jatuh tempo dapat terpenuhi. Penggunaan hutang 

jangka panjang perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting, dengan 

adanya sumber pendanaan yang berasal dari hutang jangka panjang maka 

perusahaan dapat membiayai segala kebutuhan usahanya yang membutuhkan dana 

yang cukup besar dan memerlukan waktu yang cukup lama bagi perusahaan untuk 

memperoleh hasil atau laba dari usaha tersebut yang kemudian digunakan 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya, salah satunya kebutuhan usaha 

perusahaan tersebut yaitu perluasan usahanya (ekspansi).  

Termasuk bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang food and beverage 

salah satunya PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam bidang usaha industri mie 

instan serta usaha dibidang penggilingan gandum menjadi tepung terigu dan 

penyertaan modal pada anak perusahaan yang bergerak dibidang industri makanan 

olahan terpadu, perkebunan, pengolahan minyak dan lemak nabati serta distribusi. 

Untuk mempertahankan dan mengembangkan aktivitas usahanya, perusahaan 

memerlukan modal yang sangat kuat agar perusahaan dapat berjalan dan 

berkembang sesuai dengan harapan dan tujuan perusahaan. Perusahaan tersebut 

dihadapkan pada kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dana. Untuk itu ada 

alternatif dalam bentuk pinjaman jangka panjang, namun konsekuensi dari 

pinjaman jangka panjang tersebut membuat bank harus membayar bunga 

pinjaman yang pada akhirnya akan mempengaruhi rentabilitas ekonomi, maka 

masalah yang dihadapi oleh perusahaan yaitu dengan menambah pinjaman 

tersebut guna untuk mempengaruhi rentabilitas ekonomi.  

Masalah rentabilitas ekonomi bagi perusahaan adalah lebih penting 

daripada masalah laba, karena laba yang besar merupakan ukuran bahwa 

perusahaan tersebut telah dapat bekerja dengan efisien. Efisien baru dapat 

diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau 

modal yang menghasilkan laba tersebut. Atau dengan kata lain adalah menghitung 

rentabilitasnya. Dengan demikian maka yang harus diperhatikan oleh perusahaan 

adalah tidak hanya bagaimana perusahaan untuk memperoleh laba, akan tetapi 

yang lebih penting adalah usaha untuk mempertinggi rentabilitasnya. 

Berdasarkan data historis, rentabilitas ekonomi PT Indofood tahun 2011 

cenderung mengalami penurunan sampai dengan 2013. Pada tahun 2012 

mengalami penurunan sebesar 1,4% dari 2011 kemungkinan disebabkan karena 

liability perusahaan yang cenderung mengalami peningkatan sebesar 7,85% pada 

2012, jika dianalisis terjadi peningkatan passiva khususnya pinjaman jangka 

panjang diantaranya utang bank, utang obligasi, utang pembelian asset tetap, 

liabilities imbalan kerja karyawan, dan liabilities diestimasi atas biaya 

pembongkaran aset tetap (http://www.indofood.com/).  
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LANDASAN TEORI 
 Menurut Munawir (2006: 15) pinjaman jangka panjang adalah kewajiban 

keuangan yang jangka pembayarannya (jatuh tempo) lebih dari setahun, yang 

meliputi: 

1. Obligasi 

2. Hutang hipotik adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap 

3. Pinjaman jangka panjang lainnya. 

 Pinjaman jangka panjang merupakan salah satu sumber dana perusahaan 

yang memiliki jangka waktu panjang dan biasanya untuk melakukan investasi 

dalam jumlah yang cukup besar. Banyak ahli berpendapat mengenai pengertian 

pinjaman jangka panjang dimana masing-masing ahli memberikan definisinya 

yaitu: 

 Menurut Jusuf (2001: 23) pengertian pinjaman jangka panjang sebagai 

berikut:Pinjaman jangka panjang merupakan Kewajiban pembayaran dalam 

beberapa tahun dimasa yang akan datang”. Menurut Sundjaja dan Barlian (2007: 

324); Pinjaman jangka panjang merupakan salah satu dari bentuk pembiayaan 

jangka panjang yang memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun, biasanya 5–20 

tahun. 

 Pinjaman jangka panjang menurut Kieso (2002 : 242) Terdiri dari 

pengorbanan manfaat ekonomi yang sangat mungkin di masa  depan akibat 

kewajiban sekarang yang tidak dibayarkan dalam satu tahun  atau siklus 

operasi perusahaaan, mana yang lebih lama.  

 Menurut Dyckman, et al. (2000: 218) Pinjaman jangka panjang merupakan 

kewajiban dengan jangka waktu yang melebihi satu tahun dari tanggal neraca atau 

siklus operasi, mana yang lebih lama. 

 Berdasarkan definisi dan penjelasan para ahli di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pinjaman/hutang jangka panjang merupakan pinjaman yang 

diperoleh perusahaan dari pihak ketiga atau kreditor, yang jatuh temponya lebih 

dari satu tahun, dan dilunasi dengan sumber-sumber yang bukan dari aktiva 

lancar, serta jumlah hutang jangka panjang tersebut tidak boleh melebihi jumlah 

modal sendiri. Pinjaman jangka panjang merupakan jumlah utang di dalam neraca 

akan menunjukkan besarnya modal pinjaman yang digunakan dalam operasi 

perusahaan. Pinjaman jangka panjang diharapkan akan dibayar dalam jangka 

waktu lebih dari satu tahun atau lebih dari satu siklus operasi normal perusahaan 

(mana yang lebih panjang), dan dengan menggunakan aktiva tidak lancar yang 

ada atau dengan menimbulkan kewajiban jangka panjang lainnya atau dengan 

mengalihkan menjadi modal saham. 

 Pinjaman jangka panjang pada umumnya digunakan untuk membiayai 

perluasan perusahaan atau modernisasi perusahaan. Dengan adanya hutang jangka 

panjang tersebut diharapkan akan menghasilkan laba bagi perusahaan akan 

meningkat. Pinjaman jangka panjang disebut dengan hutang pendanaan atau 

financial debt. Adapun jenis atau bentuk utama dari pinjaman jangka panjang 

menurut Sundjaja at.al (2007: 76) antara lain: 

a. “Pinjaman Obligasi  

 Pinjaman obligasi adalah pinjaman uang untuk jangka panjang, 

dimana debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang yang memiliki 
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nilai nominal tertentu. Pada umumnya tidak dijamin dengan aktiva 

tertentu maka jika perusahaan bangkrut pemegang obligasi akan 

diperlakukan sebagai kreditor umum. Jangka waktu pinjaman obligasi 

hendaknya didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagai 

berikut:  

1) Jangka waktu pinjaman kredit hendaknya disesuaikan dengan 

jangka waktu penggunaan didalam perusahaan. 

2) Jumlah angsuran harus disesuaikan dengan jumlah penyusutan 

dari aktiva tetap yang akan dibelanjai dengan kredit obligasi 

tersebut. 

 Pembayaran kembali pinjaman obligasi dapat dilakukan dengan 

pembayaran seluruhnya pada jatuh tempo, menukarkan obligasi 

dengan saham dan membeli obligasi jika terdapat hak beli atau dengan 

pembayaran periodik. Pelunasan atau pembayaran kembali pinjaman 

obligasi dapat diambil dari: 

1) Penyusutan aktiva tetap yang dibelanjai dengan pinjaman obligasi 

tersebut. 

2) Keuntungan. 

  Ada beberapa jenis obligasi antara lain adalah : 

1) Obligasi biasa (bonds) 

Obligasi biasa adalah obligasi yang bunganya tetap dibayar oleh 

debitur dalam waktu-waktu tertentu, dengan tidak memandang 

apakah debitur memperoleh keuntungan atau tidak. Biasanya 

bunga obligasi (coupon) dibayar dua kali setiap tahunnya. 

2) Obligasi pendapatan (income bonds) 

Income bonds adalah jenis obligasi dimana pembayaran hutang 

hanya dilakukan pada waktu debitur atau perusahaan yang 

mengeluarkan surat obligasi tersebut mendapatkan keuntungan 

tetapi kreditur mempunyai “hak kumulatif” artinya bila 

perusahaan menderita kerugian sehingga bunga tidak dibayarkan, 

dan bila ditahun kemudian perusahaan mendapatkan keuntungan, 

maka kreditur tersebut berhak menuntut bunga dari tahun yang 

tidak dibayar itu. 

3) Obligasi yang dapat ditukar (convertible bonds) 

Convertible bonds adalah obligasi yang memberikan kesempatan 

kepada pemegang surat obligasi tersebut untuk pada suatu saat 

tertentu menukarkannya dengan saham dari perusahaan yang 

bersangkutan, jenis obligasi ini memungkinkan pemegangnya 

untuk mengubah statusnya dari kreditur jadi pemilik. 

b. Pinjaman Hipotik (mortagage) 

Pinjaman hipotik adalah pinjaman jangka panjang dimana pemberi 

uang (kreditur) diberi hak hipotik terhadap suatu barang tidak 

bergerak, supaya bila pihak tidak memenuhi kewajibannya, barang itu 

dapat dijual dan dari hasil penjualannya tersebut dapat digunakan 

untuk menutup tagihannya.  
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c. Kredit Investasi 

Jenis pendanaan ini disediakan oleh perbankan, dan masih banyak 

dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha”. 

 

Modal suatu perusahaan digunakan sebaik mungkin sehingga dapat 

menghasilkan laba yang memuaskan. Modal yang digunakan untuk menghitung 

rentabilitas ekonomi adalah modal yang bekerja dalam perusahaan dan laba yang 

berasal dari operasi perusahaan. 

Menurut Weston (2002: 263) pengertian Rentabilitas Ekonomi adalah 

sebagai berikut: 

“Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan 

modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan 

laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase. Atau dengan kata lain 

dapat dikatakan bahwa rentabilitas ekonomi adalah kemampuan suatu 

perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk 

menghasilkan laba.”  

 

Menurut Sutrisno (2005: 238): 

“Return On Asset juga sering disebut rentabilitas ekonomis merupakan 

ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua 

aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini laba yang dihasilkan 

adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT.” 

Secara formulasi dapat dihitung dengan rumus: 

Rentabilitas Ekonomi = 100% x 
Aktiva Total

Pajakdan  Bunga Sebelum Laba
 

      

Pada umumnya masalah rentabilitas lebih penting dari pada masalah laba 

karena laba yang besar saja belumlah merupakan ukuran bahwa perusahaan itu 

telah dapat bekerja dengan efisien. Efisiensi baru dapat diketahui dengan 

membandingkan laba yang diperoleh itu dengan kekayaan atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut, atau dengan kata lain ialah menghitung 

rentabilitasnya.  

Dengan demikian maka yang harus diperhatikan oleh perusahaan ialah 

tidak hanya bagaimana usaha utuk memperoleh laba yang tinggi, tetapi yang lebih 

penting adalah usaha untuk mempertinggi rentabilitasnya. Maka agar tingkat 

rentabilitas dapat dipertinggi, kita harus mengetahui faktor-faktor rentabilitas 

ekonomi / earning power. Tinggi rendahnya earning power ditentukan oleh dua 

faktor yaitu: 

1. Profit margin, yaitu perbandingan antara “Net operating income” dengan 

“Net sales”, perbandingannya dinyatakan dalam persentase.  

Dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa profit margin ialah selisih 

antara net sales dengan “Operating Expenses”. (Harga pokok penjuakan + 

biaya administrasi + biaya penjualan + biaya umum), selisih mana dinyatakan 

dalam persentase dari net sales. 

Besar kecilnya profit margin pada setiap transaksi sales ditentukan oleh 

2 faktor, yaitu net sales dan laba usaha. Besar kecilnya laba usaha atau net 
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operating income tergantung kepada pendapatan dari sales dan besarnya biaya 

usaha (operating expense). Dengan jumlah operating expense tertentu profit 

margin dapat diperbesar dengan menekan atau memperkecil sales, atau 

dengan menekan atau memperkecil operating expanse.  

2. Turnover of operating asset (Tingkat perputaran aktiva usaha), yaitu 

kecepatan berputarnya operating asset dalam suatu periode tertentu. Turnover 

tersebut dapat ditentukan dengan membagi net sales dengan operating asset. 

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa profit margin dimaksudkan 

untuk   mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kepada besar kecilnya 

laba usaha dalam hubunganya dengan sales, sedangkan “Operating Asset 

Turnover” dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan 

melihat kepada kecepatan perputaran Operating asse dalam suatu periode 

tertentu. Maka dari itu pencampuran kedua efisiensi profit margin dan 

operting asset turnover menentukan tinggi rendanya earning power. Semakin 

tingginya tingkat profit margin atau “Operating asset turrnover” masing-

masing atau kedua-duanya akan mengakibatkan naiknya earning power.  

  Tinggi rendahnya “Operating Asset Turnover” selama periode tertentu 

ditentukan oleh 2 faktor, yaitu ”net sales “dan “operating asset”. Dengan 

jumlah operating asset tertentu, makin besarnya jumlah sales selama periode 

tertentu mengakibatkan makin tingginya “Turnover” nya. Demikian pula 

halnya, luas sales tertentu dengan makin kecilnya “Operating Asset” akan 

mengakibatkan makin tinggi “Turnover” nya.  

 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

 Adapun yang menjadi objek penelitian adalah bagian keuangan laporan 

neraca dan laporan laba rugi PT. Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2000-

2012 yang telah Go Public di Bursa Efek Indonesia, dengan ruang lingkup yang 

dikaji adalah mengenai Pengaruh Pinjaman Jangka Panjang Terhadap Rentabilitas 

Ekonomi. Untuk mengetahui lebih jauh tentang objek penelitian berikut gambaran 

perusahaan. 

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah 

metode deskriptif. Menurut Moh Nazir (2003: 54) mengemukakan metode 

deskriptif adalah suatu metode yang berusaha menyimpulkan, menyajikan serta 

menganalisis data sehingga dapat memberi gambaran yang cukup jelas mengenai 

objek yang diteliti dan menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang 

dilakukan. Tujuan dari deskriptif ini adalah membuat deskriptif secara otomatis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antara fenomena yang 

diselidiki. 

 

 

HASIL PENELITIAN  

 

 Untuk menganalisis pengaruh pinjaman jangka panjang terhadap 

rentabilitas ekonomis pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, digunakan analisis 

regresi, analisis koefisien korelasi dan analisis koefisien determinasi. Data 
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perkembangan pinjaman jangka panjang dan rentabilitas ekonomi PT Indofood 

periode 2003-2012 dapat dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 4.3 

Pinjaman dan Rentabilitas Ekonomi PT Indofood Sukses  Makmur Tbk 

Periode 2003-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: Pojok Bursa FE Unsil (data diolah kembali) 

 

Berdasarkan analisis tersebut, dengan menggunakan analisis regresi 

program SPSS Versi 19.0, hasilnya adalah sebagai berikut: 

 

Analis Regresi  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT 

Indofood Sukses Makmur, Tbk periode 2003-2012. Data tersebut merupakan data 

sekunder yang telah diterbitkan dalam Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD). Laporan keuangan tersebut digunakan untuk menghitung rasio-rasio 

keuangan. Oleh karena itu, dilakukan pengujian dan analisis terhadap rasio 

keuangan yang telah dihitung. Untuk mengetahui pola pengaruh variabel bebas 

dalam penelitian ini, maka disusun suatu persamaan regresi linier. Regresi linier 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

(pinjaman jangka panjang) terhadap variabel terikat (Rentabilitas Ekonomis). 

Analisis regresi tersebut menghasilkan koefisien-koefisien regresi yang 

menunjukkan arah hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel 

terikat. Berdasarkan perhitungan komputer program statistik SPSS (Statistical 

Program Solution Service) Windows release 19.0, hasilnya adalah sebagai 

berikut: 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.230 1.232  9.115 .000 

Liabilities .011 .013 .274 .805 .444 

a. Dependent Variable: RE     

Tahun Pinjaman Jangka Panjang 

(Jutaan Rp) 

Rentabilitas Ekonomi 

 (%) 

2003 6,888,138 13.12 

2004 6,390,075 13.39 

2005 5,630,036 11.24 

2006 4,251,006 12.12 

2007 5,902,677 9.80 

2008 10,170,208 10.96 

2009 13,727,819 12.39 

2010 12,563,999 14.23 

2011 9,144,404 12.79 

2012 12,100,989 11.58 

http://www.idx.co.id/
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Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh 

dari hasil analisis yaitu : Y = 11.230 + 0.011 X 

Dimana: 

Y = Rentabilitas Ekonomis 

X = Pinjaman Jangka Panjang 

Penjelasan dari persamaan: 

a. Konstanta sebesar 11.230 menyatakan bahwa jika tidak ada perubahan 

pinjaman jangka panjang (x = 0), maka rentabilitas ekonomi akan meningkat 

sebesar 11.230. 

b. Pinjaman jangka panjang memiliki nilai positif sebesar 0.011, menunjukkan 

bahwa setiap perubahan variabel pinjaman sebesar (x=Rp1), akan 

meningkatkan rentabilitas ekonomis sebesar 1.1%.  

 

Koefisien Korelasi dan Determinasi 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program komputasi SPSS 

for Windows release 19 yang terangkum pada tabel berikut : 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .655
a
 .429 -.041 1.33282 

a. Predictors: (Constant), Liabilities  

 

 R 

Pada tabel koefisien korelasi di atas menunjukkan bahwa hubungan antara 

variabel pinjaman jangka panjang dengan rentabilitas ekonomi yaitu sebesar 

0,655. 

 

 R square (R²) 

Koefisien determinasi sebesar 0,429, maka besarnya pengaruh pinjaman 

jangka panjang terhadap rentabilitas ekonomi sebesar 42.90%. Besarnya 

persentase tersebut menunjukan bahwa struktur modal pada PT Indofood 

terutama pinjaman jangka panjang mempengaruhi rentabilitas. Sisanya sebesar 

57.10% merupakan pengaruh faktor lain. Faktor-faktor tersebut diantaranya 

komposisi struktur modal, posisi pasiva, kebijakan perusahaan, posisi 

likuiditas, modal kerja, dan sebagainya. 

 

Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan perhitungan analisis regresi 

linier menggunakan program komputasi SPSS for Windows release 18 yang 

terangkum pada Tabel berikut : 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.152 1 1.152 .648 .044
a
 

Residual 14.211 8 1.776   

Total 15.363 9    

a. Predictors: (Constant), Liabilities    

b. Dependent Variable: RE     

 

Diperoleh harga signifikansi sebesar 0,044. Karena harga signifikansi 

kurang dari 0.05, atau nilai Sig. 0,044 < α (0,05), artinya Ha ditolak dan Ho 

diterima, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pinjaman 

terhadap rentabilitas ekonomi pada PT Indofood. 

 Dari hasil analisis dan pengujian analisis regresi dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh positif pinjaman jangka panjang terhadap rentabilitas ekonomi 

pada PT Indofood periode 2003-2012. Pinjaman jangka panjang (long term 

liabilities) PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2003-2012 mengalami 

fluktuatif. Pada tahun 2003-2006 cenderung mengalami penurunan, namun pada 

2007 cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan ini kemungkinan disebabkan 

karena kebutuhan modal perusahaan yang tinggi seiring perkembangan 

perusahaan termasuk memperluas kegiatan produksi dan operasi serta persaingan, 

sehingga pinjaman dalam bentuk utang bank, utang obligasi dan wesel maupun 

utang sewa guna usaha mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika dianalisis, 

semakin tingginya pinjaman jangka panjang adalah saat skala operasional 

perusahaan berkembang atau dalam membangun suatu perusahaan  membutuhkan 

sejumlah dana. Dana yang diperlukan untuk  Investasi dalam aktiva tetap yang 

akan memberikan manfaat dalam jangka panjang sebaiknya diperoleh dari hutang 

jangka panjang atau dengan menambah modal. Dalam hal ini PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk memiliki dua pilihan yaitu menarik hutang jangka panjang misalnya 

obligasi atau menambah modal sendiri dengan mengeluarkan saham.  

Penggunaan hutang jangka panjang perusahaan mempunyai peranan 

yang sangat penting, dengan adanya sumber pendanaan yang berasal dari hutang 

jangka panjang maka perusahaan dapat membiayai segala kebutuhan usahanya 

yang membutuhkan dana yang cukup besar dan memerlukan waktu yang cukup 

lama bagi perusahaan untuk memperoleh hasil atau laba dari usaha tersebut yang 

kemudian digunakan memenuhi kewajiban jangka panjangnya, salah satunya 

kebutuhan usaha perusahaan tersebut yaitu perluasan usahanya (ekspansi). 

Artinya untuk setiap perubahan pinjaman jangka panjang, rentabilitas ekonomi 

akan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian jika dianalisis PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk pada periode 2003-2012 terjadi fluktuasi rentabilitas ekonomi yang 

disebabkan karena tidak adanya keseimbangan peningkatan total aktiva terhadap 

operating profit, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kembali rentabilitas 

ekonominya karena rentabilitas ekonomi yang tinggi merupakan tujuan akhir 

sebuah perusahaan dan merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dalam satu periode dengan menggunakan modal yang tertanam 

dalam aktiva perusahaan yang pengelolaannya dipercayakan kepada manajemen. 



10 

 

Konsep dasarnya dengan peningkatan pinjaman, peluang memperoleh laba yang 

tinggi dari kinerja operasi perusahaan atau penjualan perusahaan akan semakin 

meningkat, sehingga tingkat profitabilitas yang diukur dengan rentabilitas 

ekonomi akan meningkat pula. Banyak faktor yang mempengaruhi rentabilitas 

termasuk pencapaian laba operasi perusahaan dan total aktiva yang mengalami 

perubahan setiap periodenya sesuai dengan kebutuhan operasi dan tingkat 

penjualan yang dicapai perusahaan.  
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