10

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu
1. Penelitian Rafnida, Kirmizi dan Rofika (2011)
Rafnida, Kirmizi dan Rofika (2011) meneliti pengaruh perputaran modal kerja,
struktur modal dan umur perusahaan terhadap Return on asset (ROA) perusahaan
mining and mining service yang terdaftar di BEI periode 2006 – 2010. Variabel
independen yang digunakan yaitu perputaran modal kerja, struktur modal dan
umur perusahaan, sedangkan variabel dependen nya yaitu ROA. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan mining and
mining service yang terdaftar di BEI periode 2006 - 2010. Teknis analisis data
yang digunakan adalah regresi berganda. penelitian tersebut membuktikan bahwa
variabel perputaran modal kerja (WCTO) memiliki pengaruh positif secara
signifikan terhadap profitabilitas perusahaan (ROA). Hal ini berbanding terbalik
terhadap variabel struktur modal (DER) dan umur perusahaan memiliki pengaruh
negatif signifikan terhadap ROA. Hal ini memberikan arti bahwa semakin besar
hutang yang dimiliki oleh perusahaan maka ROA perusahaan tersebut kecil.
Maksudnya, dengan banyaknya hutang maka tingkat bunga pun besar begitu juga
sebaliknya semakin kecil tingkat penggunaan hutang maka tingakat beban bunga
kecil sehingga ROA/profit tidak akan berkurang. Yang terakhir variabel Umur
perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Hal ini disebabkan karena tidak
semua investor melihat ukmur suatu perusahaan untuk mau menanamkan modalnya,
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melainkan dari variabel lain seperti laba bersih yang didapat perusahaan atau
kemampuan perusahaan dalam membagikan dividen dalam jumlah yang besar.
Karena belum tentu perusahaan dengan umur lama laba yang diperolehnya besar.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian
ini menambahkan variabel independen ukuran perusahaan untuk mengetahui
sejauh mana pengaruh ukuran perusahaan terhadap ROA. Hal ini untuk
membuktikan pernyataan menurut Zingales (2001) dalam Kusuma (2005;85)
menyebutkan bahwa menurut teori critical, semakin besar skala perusahaan maka
profitabilitas juga akan meningkat, tetapi pada titik atau jumlah tertentu ukuran
perusahaan akhirnya akan menurunkan laba (profit) perusahaan.
2. Peneliitian oleh Handri Kusuma (2003)
Handri Kusuma (2003) meneliti tentang size perusahaan dan profitabilitas.
variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah size
perusahaan. sedangakan variabel dependennya adalah profitabilitas. Jenis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter, yaitu berupa laporan
keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode
2000-2003. Teknis analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil
penelitian ini adalah ukuran perusahaan (size perusahaan) berpengaruh signifikan
terhadap perofitabilitas. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa pekerja masih
merupakan

determinan

utama

bagi

perusahaan

dalam

meningkatkan

profitibilitasnya. Dengan tetap memelihara kualitas karyawan dan menjaga
hubungan baik dengan mereka perusahaan akan mampu menciptakan nilai bagi
pemiliknya.
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain: (1)
penambahan pada variabel independen (variabel perputaran modal kerja, struktur
modal kerja, dan umur perusahaan) (2) objek penelitiannya adalah Bursa Efek
Indonesia (3) EBITDA dan EBIT sebagai pengukur profitibilitas perusahaan.
3. Irawan, Yulia dan Wijaya (2011)
Irawan, Yulia dan Wijaya (2011) meneliti tentang pengaruh struktur modal
terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI). Variabel independen yang digunakan struktur modal terdiri atas
modal sendiri (X1) dan hutang jangka panjang (X2). Sedangkan untuk variabel
dependennya adalah profitabilitas (Y). Jenis data yang digunakan dalam penelitian
ini berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2008-2011. Teknis analisis data yang digunakan adalah regresi
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan modal sendiri dan hutang jangka
panjang mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini
memberikan arti bahwa penerapan struktur modal yang baik akan mempengaruhi
tingkat laba yang didapatkan,dan sebaliknya perusahaan harus mengurangi
hutangnya,karena jika hutang yang dimiliki lebih besar dari pada modal yang
dimilikinya ,maka akan terjadi ketidakseimbangan antara modal dan hutang dan
perusahaan akan mangalami kerugian.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain: (1)
penambahan pada variabel independen (variabel perputaran modal kerja, umur
perusahaan, dan ukuran perusahaan) (2) EBITDA dan EBIT digunakan sebagai
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pengukur profitibilitas perusahaan (3) variabel independen struktur modal terdiri
atas; modal sendiri dan hutang jangka panjang.

2.2 Landasan Teori
2.2.1 Analisis Laporan Keuangan
Harahap (2011;190) mengungkapkan bahwa analisis laporan keuangan merupakan
uraian pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan
melihat hubungan yang bersifat signifikan yang mempunyai makna antara satu
dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan
tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan dalam proses menghasilkan keputusan
yang tepat.
Tujuan analisis laporan keuangan yaitu untuk memperoleh informasi yang
berhubungan dengan posisi keuangan dan hasil

yang telah dicapai oleh

perusahaan. data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak yang
berkepentingan,apabila data tersebut dibandingkan untuk dua periode guna
mendukung keputusan yang akan diambil.
2.2.1.1 Faktor Faktor yang mempengaruhi analisis laporan keuangan
Faktor yang mempengaruhi analisis laporan keuangan (Munawir, 2010;31) yaitu:
1. Likuiditas
Menunjukan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban
keuangan pada saat ditagih. perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban
keuangannya tepat waktu berarti perusahaan tersebut dalam keadaan
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“likuid”,sebaliknya jika perusahaan tidak segera memenuhi kewajiban
keuangan,berarti perusahaan tersebut dalam keadaan “ilikuid”.
2. Solvabilitas
Solvabilitas menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban
keuangannya. perusahaan dikatakan “solvabel” apabila perusahaan tersebut
mempunyai aktiva atau kekayaaan yang cukup untuk membayar semua hutang
hutangnya,berati perusahaan tersebut dalam keadaan “insolvabel”. Baik
perusahaan yang insolvabel maupun likuid menunjukan keadaan keuangan
yang kurang baik,karena keduanya suatu saat akan mengalami kesulitan
keuangan. Perusahaan yang likuid akan segera mengalami kesulitan keuangan
walaupun perusahaan tersebut dalam keadaan solvabel,sebaliknya jika
perusahaan dalam keadaan insolvabel

akan segera mengalami kesulitan

keuangan baru timbul jika perusahaan itu dibubarkan.
3. Profitabilitas
Menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode
tertentu. rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan suatu
perusahaan dengan mengunakan aktiva secara produktif,dengan demikian
rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara
laba yang diperoleh dalam suatu periode .
4. Stabilitas usaha
Stabilitas usaha menunjukan kemampuan perusahaan untuk melakukan
usahanya dengan stabil,yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan
perusahaan untuk membayar beban bunga.
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Faktor diatas menurut para kreditur yang paling penting adalah faktor
rentabilitas,karena rentabilitas merupakan jaminan utama bagi para kreditur.
Meskipun dalam perusahaan tingkat likuiditas dan solvabilitas tinggi,tetapi
perusahaan tidak mampu mengunakan modalnya secara efisien,maka perusahaan
tersebut akan mengalami kesulitan keuangan. Faktor diatas

dapat diketahui

dengan cara menganalisis laporan keuangan perusahaan,dengan menggunakan
teknik analisis yang tepat. Dengan kata lain analisis laporan keuangan suatu
perusahaan sangat diperlukan, supaya memperoleh jawaban yang berhubungan
dengan masalah posisi keuangan (Munawir, 2010;33).
2.2.1.2 Prosedur Analisis Laporan Keuangan
Prosedur analisis laporan keuangan menurut Munawir (2010;34) yaitu harus
benar-benar memahami laporan keuangan,supaya dapat menganalisis laporan
keuangan dengan hasil yang memuaskan, dan

mempunyai kemampuan yang

cukup dalam mempertimbangkan perubahan kondisi perusahaan.
Munawir (2010;34) menyatakan bahwa isi laporan keuangan belum ada
kesamaan antara perusahaan industri maupun perdagangan,sehingga klasifikasi
pos-pos yang ada dalam laporan keuangan perusahaan akan berbeda dengan
perusahaan yang lain,perbedaan ini disebabkan karena :
1. Laporan tersebut disesuaikan dengan tujuan manajemen,misalnya untuk tujuan
perencanaan dan pengawasan intern,juga akan berbeda dengan laporan yang
ditunjukan oleh para kreditur,dimana untuk tujuan kredit akan ditunjukan
dengan tingkat likuiditas,solvabilitas dan rentabilitas.

16

2. Perbedaan pendapat dalam menyusun laporan keuangan. misalnya perbedaan
pendapat tentang besarnya suatu pengeluaran untuk reparasi mesin yang harus
dikapitalisir.
3. Perbedaan pengetahuan dan pengalaman. misalnya akuntan yang memperoleh
pengetahuan sistem akuntansi secara continental (rekening stelsel) dengan
akuntan yang memperoleh pengetahuan akuntansi secara accounting,maka
bentuk atau susunan laporannya akan berbeda.
2.2.1.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan
Metode dan teknik analisis digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan
antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan,sehingga dapat diketahui
perubahan dari masing-masing pos. Tujuan dari setiap metode teknik analisis
adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah dimengerti (Munawir,
2010;36).
Cara yang digunakan untuk mengevaluasi pentingnya data laporan
keuangan (Munawir, 2010;36)),yaitu:
1.

Analisis horizontal adalah sebuah teknik untuk mengevaluasi serangkaian
data laporan keuangan selama periode waktu tertentu.

2.

Analisis vertikal adalah sebuah teknik untuk mengevaluasi data laporan
keuangan yang menyatakan setiap pos dalam sebuah laporan keuangan
sebagai persentase dari jumlah dasar.

3.

Analisis rasio, menyatakan hubungan antara pos-pos tertentu dari data
laporan keuangan.
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Teknik yang digunakan dalam analisis laporan keuangan (Munawir, 2010;36)
meliputi:
1. Analisis perbandingan laporan keuangan
2. Teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua
periode,dapat diketahui dengan perubahan yang memerlukan penelitian lebih
lanjut.
3. Trend
Suatu metode untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan perusahaan.
4. Analisis dan sumber penggunaan modal kerja
Suatu analisis untuk mengetahui sumber serta penggunaan modal kerja.
5. Analisis sumber dan penggunaan kas
Adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab berubahnya jumlah uang kas.
6. Analisis ratio
Suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos tertentu dalam
neraca maupun laporan laba rugi.
7. Analisis perubahan laba kotor
Suatu analisis untuk mengetahui sebab perubahan laba kotor suatu
perusahaan,dalam laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut.
8. Analisis Break Even
Suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh
perusahaan agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian.
Teknik analisis diatas merupakan permulaan yang diperlukan untuk
menganalisis laporan keuangan. setiap metode analisis mempunyai tujuan yang
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sama yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkan
(Munawir, 2010;36).
2.2.1.4 Analisis Pembanding Laporan Keuangan
Neraca menunjukan aktiva hutang dan modal perusahaan pada periode tertentu.
dengan demikian neraca yang diperbandingkan menunjukan aktiva,hutang serta
modal perusahaan. Perubahan neraca dalam satu periode menurut Munawir
(2010;38) disebabkan oleh:
1. Laba atau rugi yang bersifat operasional
2. Perubahan bentuk aktiva
3. Adanya perubahan bentuk hutang yang satu ke bentuk hutang yang lain
4. Penarikan kembali modal saham
Laporan

rugi

laba

menunjukan

penghasilan

yang

diperoleh

perusahaan,biaya yang terjadi serta laba atau rugi netto sebagai hasil dari operasi
perusahaan

selama

periode

tertentu,sehingga

laporan

rugi

laba

yang

diperbandingkan menunjukan penghasilan biaya dari hasil operasi perusahaan
dalam dua periode atau lebih (Munawir, 2010;38).

2.2.2 Kinerja Perusahaan
Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan
perusahaan yang dianalisis dengan

alat analisis keuangan, sehingga dapat

diketahui baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan
prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting karena dalam
menghadapi perubahan lingkungan,perusahaan dapat menghasilkan sumber daya
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yang optimal. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat
dilakukan oleh pihak manajemen agar memenuhi kewajibannya terhadap para
penyandang dana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan
efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan
(Rizky, 2011).
Kinerja perusahaan menjadi pedoman dalam mengukur keberhasilan
suatu perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan pengukuran atas prestasi
perusahaan yang timbul akibat proses pengambilan keputusan manajemen, karena
memiliki hubungan yang efektif dalam

pemanfaatan modal, efisiensi dan

rentabilitas dari kegiatan kinerja. Kinerja keuangan yang dapat dicapai oleh
perusahaan dalam satu periode tertentu merupakan gambaran sehat atau tidaknya
suatu perusahaan. Selain dapat memberikan laba bagi pemilik modal atau
investor,perusahaan yang sehat juga dapat menunjukkan kemampuan dalam
membayar hutang dengan tepat waktu (Fidhyatin, 2012).
Pengukuran kinerja perusahaan dapat dilihat menggunakan analisis
laporan keuangan atau analisis rasio. Stephen (2009;78) menyatakan bahwa rasio
merupakan cara untuk membandingkan dan menyelidiki hubungan yang ada
diantara berbagai bagian informasi keuangan. Rasio ini meliputi: rasio likuiditas,
solvabilitas, dan profitabilitas. dalam rasio likuiditas, hal utama yang diukur
adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek tanpa
ada tekanan yang berlebihan (Stephen, 2009;79). Rasio ini memfokuskan pada
aset lancar dan kewajiban lancar. Solvabilitas adalah kemampuan jangka panjang
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perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang (Ross dkk, 2009;83).
pengukuran solvabilitas ini dapat disebut juga leverage ratio. profitabilitas adalah
ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan
asset dan mengelola operasinya secara efisien (Stephen, 2009;89). Rasio
profitabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba. Bagi para pemegang saham,rasio ini menunjukkan tingkat
penghasilan dalam investasi perusahaan.
Pengukuran kinerja perusahaan membantu manajer untuk melacak
implementasi strategi bisnis dengan membandingkan hasil aktual dengan tujuan
strategis yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dapat bersifat jangka pendek
maupun jangka panjang,yang berkenaan dengan jangka waktu kurang lebih satu
tahun, sedangkan pengukuran jangka panjang mencakup kemampuan untuk
inovasi perubahan selama periode diatas satu tahun (Dewi, 2007).
Metode penilaian kinerja yang digunakan dalam suatu perusahaan, yaitu
melalui penilaian kinerja perusahaan dengan mengunakan ukuran keuangan dan
non keuangan. Sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu mencari laba,

hampir

semua perusahaan mengukur kinerjanya dengan ukuran keuangan. Pengukuran
dengan aspek keuangan lebih sering digunakan karena ada standar pembanding
yang potensial, baik berupa laporan keuangan dimasa lalu atau dengan laporan
keuangan perusahaan lain yang sejenis (Hansen, 1997) dalam (Ganang, 2006).
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2.2.3 Modal Kerja
2.2.3.1 Definisi Modal Kerja
Sawir (2003;129) menyatakan bahwa modal kerja adalah keseluruhan aktiva
lancar yang dimiliki perusahaan, atau pula dapat dimaksudkan sebagai dana yang
harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari hari.
2.2.3.2 Konsep Modal Kerja
Ada tiga konsep modal kerja yang digunakan (Munawir, 2004;114) yaitu:
1. Konsep Kuantitatif
Konsep ini menitik beratkan pada kuantum yang diperlukan untuk mencukupi
kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasi yang bersifat rutin,atau
menunjukan jumlah dana (fund) yang tersedia untuk tujuan operasi jangka
pendek.dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva
lancar (gross working capital),dan tidak mementingkan kualitas dari modal
kerja,apakah modal kerja dibiayai dari modal para pemilik,hutang jangka
panjang maupun hutang jangka pendek.sehingga dengan modal kerja yang
besar tidak mencerminkan margin of safety para kreditur jangka pendek yang
besar,bahkan modal kerja yang besar menurut konsep ini tidak menjamin
kelangsungan operasi yang akan datang,serta tidak mencerminkan likuiditas
perusahaan yang bersangkutan.
2. Konsep Kualitatif
Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja,dalam konsep ini
pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka
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pende,yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang
maupun dari para pemilik perusahaan.
Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukan tersedianya aktiva
lancar yang lebih besar dari hutang lancarnya dan menunjukan margin of
protection atau tingkat keamanan bagi para kreditur jangka pendek,serta
menjamin kelangsungan operasi di masa mendatang dan kemampuan
perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman jangka pendek dengan
jaminan aktiva lancarnya.
3. Konsep Fungsional
Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka
menghasilkan pendapatan (Laba) dari usaha pokok perusahaan. Pada dasarnya
dana dana yang dimiliki oleh perusahaan seluruhnya akan digunakan untuk
menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan,tetapi tidak semua
dana yang digunakan untuk menghasilkan laba periode ini. Ada sebagian dana
yang akan digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan laba dimasa yang
akan datang.
2.2.3.3 Pentingnya Modal Kerja
Tersedianya modal kerja segera dapat dipergunakan dalam operasi. Tergantung
pada type atau sifat dari aktiva lancar yang dimiliki. Modal kerja harus cukup
jumlahnya dalam arti harus mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran,karena
dengan modal kerja yang cukup akan mengguntungkan bagi perusahaan, Menurut
Munawir (2004;116) disamping memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi
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secara ekonomis dan

efisien,perusahaan juga tidak mengalami kesulitan

keuangan ,juga memberikan beberapa keuntungan antara lain :
1. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunya nilai dari
aktiva lancar.
2. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban kewajiban tepat
pada waktunya.
3. Menjamin dimilikinya kredit standing perusahaansemakin besar dan
memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi kesulitan keuangan
yang mungkin terjadi.
4. Memungkinkan untuk memiliki persediaaan dalam jumlah yang cukup untuk
melayani para konsumen.
5. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih
mengguntungkan para pelanggannya.
6. Memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi yang lebih efisien,karena
tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan.
2.2.3.4 Faktor Faktor yang mempengaruhi modal kerja
Faktor yang mempengaruhi modal kerja (Munawir, 2004;117) meliputi:
1. Sifat atau type dari perusahaan
Modal kerja dari suatu perusahaan jasa relatif akan lebih rendah bila
dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri,karena untuk
perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas. Piutang
maupun

persediaan.

Sifat

dari

perusahaan

jasa

biasanya

harus

menginvestasikan modalnya yang digunakan untuk memberikan pelayanan
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kepada

masyarakat.

industri,keadaanya

apabila

sangat

dibandingkan

ekstrem,karena

dengan

perusahaan

perusahaan

industri

harus

mengadakan investasi yang cukup besar dalam aktiva lancar agar perusahaan
tidak mengalami kesulitan dalam beroperasi.
2. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi
Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan waktu
yang dibutuhkan untuk memperoleh barang yang akan dijual maupun bahan
dasar yang akan diproduksi sampai barang tersebut dijual.makin panjang
barang yang diproduksi sehingga untu memperoleh barang tersebut makin
besar pula modal kerja yang dibutuhkan.
3. Syarat pembelian bahan atau barang dagang
Syarat pembelian barang dagang yang akan digunakan untuk memproduksi
barang,sangat mempengaruhi jumlah modal kerja yang dibutuhkan oleh
perusahaan yang bersangkutan,jika syarat kredit yang diterima pada waktu
pembelian

mengguntungkan,maka

semakin

sedikit

kas

yang

harus

diinvestasikan dalam persediaan bahan ataupun barang dagang,sebaliknya bila
pembayaran atas barang yang dibeli tersebut harus dilakukan dalam jangka
waktu yang pendek maka uang kas yang diperlukan untuk membiayai
persediaan semakin besar pula.
4. Syarat penjualan
Semakin lunak kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada pembeli akan
mengakibatkan

semakin

besarnya

jumlah

modal

kerja

yang

harus

diinvestasikan dalam sektor piutang. Untuk memperendah dan memperkecil
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jumlah modal kerja yang diinvestasikan dalam piutang sebaiknya perusahaan
memberikan potongan tunai pada para pembeli,karena dengan demikian para
pembeli akan tertarik untuk segera membayar hutangnya dalam periode
diskonto tersebut.
5. Tingkat perputaran persediaan
Tingkat perputaran persediaan menunjukan berapa kali persediaan diganti
dalam arti beli dan dijual kembali. Semakin tinggi tingkat perputaran
persediaan,maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan semakin rendah. Untuk
dapat mencapai tingkat perputaran yang tinggi,harus diadakan perencanaan dan
pengawasan persediaan secara efisien,semakin cepat tingkat perputaran akan
memperkecil resiko terhadap kerugian yang disebabkan karena penurunan
harga karena perubahan selera konsumen,disamping itu akan menghemat
ongkos pemeliharaan terhadap persediaan tersebut.
2.2.3.5 Sumber Modal Kerja
Sumber modal kerja bagi perusahaan menurut Munawir (2004;120) berasal dari:
1. Hasil operasi perusahaan
Adalah jumlah net income yang nampak dalam laporan perhitungan rugi laba
ditambah dengan depresiasi dan amortisasi,jumlah ini menunjukan jumlah
modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan,jadi modal kerja yang
berasal dari hasil operasi perusahaan dapat dihitung dengan menganalisa
laporan perhitungan rugi laba perusahaan.dengan adanya keuntungan atau laba
dari usaha perusahaan,apabila laba tersebut tidak diambil oleh pemilik
perusahaan maka laba tersebut akan menambah modal perusahaan.
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2. Keuntungan dari penjualan surat surat berharga
Surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk jangka pendek adalah salah satu
elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan menimbulkan keuntungan
bagi perusahaan. Dengan adanya surat berharga akan menyebabkan terjadinya
perubahan dalam unsur modal kerja yaitu dari bentuk surat berharga berubah
menjadi uang kas.keuntungan yang diperoleh dari penjualan surat berharga
merupakan sumber untuk bertambahnya modal kerja,apabila dalam penjualan
tersebut terjadi kerugian maka menyebabkan berkurangnya modal kerja.
Didalam menganalisa sumber modal kerja maka sumber yang berasal dari
keuntungan penjualan surat surat berharga harus dipisahkan dengan modal
kerja yang berasal dari usaha pokok perusahaan.
3. Penjualan aktiva tidak lancar
Sumber lain yang dapat menambah modal kerja adalah hasil penjualan aktiva
tetap,investasi jangka panjang dan aktiva tidak lancar. Perubahan dari aktiva ini
menjadi kas atau piutang yang menyebabkan bertambahnya modal kerja
sebesar hasil penjualan tersebut. Apabila dalam penjualan aktiva tetap ini tidak
segera digunakan untuk mengganti aktiva yang bersangkutan, maka akan
menyebabkan keadaan aktiva lancar. Sehingga melebihi jumlah modal kerja
yang dibutuhkan.
4. Penjualan saham atau obligasi
Untuk menambah dana atau modal kerja yang dibutuhkan,perusahaan dapat
mengadakan emisi saham baru atau meminta pada pemilik perusahaan untuk
menambah modalnya,disamping itu perusahaan dapat juga mengeluarkan obligasi
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supaya memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Penjualan obligasi ini mempunyai
konsekuensi bahwa perusahaan harus membayar bunga tetap,oleh karena itu
dalam mengeluarkan hutang dalam bentuk obligasi harus disesuaikan dengan
kebutuhan perusahaan,penjualan obligasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan
akan mengakibatkan keadaan keadaan aktiva lancar yang besar sehingga melebihi
jumlah modal kerja yang dibutuhkan.
Sumber modal kerja diatas dapat diperoleh perusahaan untuk menambah
aktiva lancar,misalnya dari pinjaman bank dan pinjaman jangka pendek
lainnya,serta hutang dagang yang diperoleh dari para penjual (suplier).
Bertambahnya

aktiva

lancar

diimbangi

dengan

betambahnya

hutang

lancar,sehingga modal kerja tidak berubah (Munawir, 2004;123).
Sumber modal kerja menurut Munawir (2004;123) disimpulkan bahwa
modal kerja akan bertambah apabila :
1. Adanya kenaikan sektor modal baik yang berasal dari laba maupun adanya
pengeluaran modal saham.
2. Ada penggurangan atau penurunan aktiva tetap yang diimbangi bertambahnya
aktiva lancar karena adanya penjualan aktiva tetap ataupun melalui proses
depresiasi.
3. Ada penambahan hutang jangka panjang baik dalam bentuk obligasi hipotik
atau hutang jangka panjang lainnya.
2.2.3.6 Penggunaan Modal Kerja
Penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun
penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan,tetapi penggunaan
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aktiva lancar tidak diikuti dengan turunya modal kerja yang dimiliki oleh
perusahaan,maka penggunaan aktiva lancar tidak mengakibatkan penurunan
jumlah modal kerja karena penurunan aktiva lancar diimbangi dengan penurunan
hutang lancar dalam jumlah yang sama (Munawir, 2004;124).
Penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunya modal kerja
(Munawir, 2007;125) yaitu :
1. Pembayaran biaya atau ongkos operasi perusahaan,meliputi pembayaran
upah,gaji,pembelian barang. Pembayaran biaya operasi akan mengakibatkan
terjadinya penjualan atau penghasilan perusahaan yang bersangkutan.
Penggunaan aktiva lancar untuk pembayaran biaya operasi merupakan
penggunaan modal kerja. Besarnya penggunaan modal kerja untuk biaya
operasi dapat ditentukan dengan menganalisa laporan perhitungan rugi laba
perusahaan tersebut,yaitu jumlah kerugian neto yang nampak dalam laporan
perhitungan rugi laba dikurangi dengan jumlah depresiasi dan amortisasi
periode tersebut.
2. Kerugian

yang

diderita

oleh

perusahaan

adanya

penjualan

surat

berharga,maupun kerugian yang insidentil lainnya. penggunaan modal kerja
karena kerugian diluar usaha harus dilaporkan sendiri dalam laporan perubahan
modal kerja,supaya laporan itu lebih informatif.
3. Adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan tertentu
dalam jangka panjang.
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4. Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap,investasi jangka panjang
yang mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar,yang berakibat berkurangnya
modal kerja.
5. Pengambilan uang oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadinya
(prive) atau adanya pengambilan bagian keuntungan oleh pemilik perusahaan
perseorangan. Dengan kata lain adanya penurunan sektor modal yang
diimbangi dengan berkurangnya aktiva lancar.
Pengunaan aktiva lancar yang mengakibatkan berkurangnya modal kerja.
Ada pula pemakaian aktiva lancar yang tidak merubah jumlah modal kerja
maupun jumlah aktiva yaitu pemakaian modal kerja. sebab berubahnya bentuk
aktiva lancar (Munawir, 2007;128) misalnya :
1. Pembelian efek
2. Pembelian barang dagang
3. Perubahan suatu bentuk piutang ke bentuk piutang yang lainnya,misalnya dari
piutang dagang menjadi piutang wesel
2.2.3.7 Perputaran Modal Kerja
Modal kerja selalu dalam keadaan berputar selama perusahaan itu dalam keadaan
usaha. periode perputaran modal kerja dimulai saat dimana kas diinvestasikan
dalam komponen modal kerja sampai kembali menjadi kas menurut Riyanto
(2001;62) Makin pendek periode tersebut berarti makin cepat perputarannya.
Lamanya perputaran modal kerja itu tergantung lamanya peride perputaran
masing masing komponen dari modal kerja tersebut.
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2.2.3.8 Laporan Sumber Modal Kerja
Managemen dan para kreditor jangka pendek akan tertarik pada posisi keuangan
jangka pendek (posisi modal kerja) perusahaan. Kenaikan dalam modal kerja
mungkin ditunjukan dengan kas,efek,piutang maupun dalam persediaan. Adanya
kenaikan modal kerja akan ditafsirkan pada sumber yang menyebabkan kenaikan
tersebut.

Apabila seluruh perubahan tersebut berasal dari hasil operasi

perusahaan,maka akan dinilai sebagai hal yang mengguntungkan dibanding
dengan kenaikan modal kerja yang berasal dari pengeluaran hutang jangka
panjang (Munawir, 2004;128).

2.2.4 Struktur Modal
2.2.4.1 Definisi Struktur Modal
Tujuan dari manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang
bergantung pada arus dana dimasa datang dan tingkat pendapatan untuk
mengkapitalisasi arus dana, sehingga perusahaan diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan para pemilik perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut
diperlukan kebijakan financial yang salah satunya adalah kapitalisasi dan
struktur.
Riyanto (2001;22) menyatakan bahwa struktur modal adalah perbandingan
atau perimbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh
perbandingan utang jangka panjang terhadap modal sendiri.
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Sartono (2001;225) menyatakan bahwa struktur modal adalah perimbangan
jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen,utang jangka panjang,sham
preferen dan saham biasa.
2.2.4.2 Teori Struktur Modal
2.2.4.2.1 Teori Pendekatan Laba Bersih (NI)
Teori pendekatan laba bersih mengasumsikan bahwa investor mengkapitalisasi
atau menilai laba perusahaan dengan tingkat kapitalisasi yang konstan dan
perusahaan dapat meningkatkan jumlah utangnya dengan tingkat biaya utang yang
konstan. karena tingkat kapitalisasi dan tingkat biaya utang konstan,maka semakin
besar jumlah utang yang digunakan perusahaan,dan biaya modal rata rata
tertimbang semakin kecil. Oleh karena itu jika biaya modal rata rata tertimbang
sebagai akibat penggunaan utang,maka nilai perusahaan akan meningkat (Sartono,
2001;228).
2.2.4.2.2 Teori Pendekatan Laba Operasi Bersih (NOI)
Teori pendekatan laba bersih operasi (NOI) mengasumsikan bahwa investor
memiliki reaksi yang berbeda terhadap penggunaan utang oleh perusahaan.
Pendekatan ini melihat bahwa biaya modal rata rata tertimbang konstan berapapun
tingkat utang yang digunakan oleh perusahaan. Pertama diasumsikan bahwa biaya
utang konstan seperti halnya dalam pendekatan laba bersih. Kedua,penggunaan
utang semakin besar oleh pemilik modal sendiri dilihat dari peningkatan risiko
perusahaan. Oleh karena itu tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh pemilik
modal sendiri akan meningkat sebagai akibat meningkatnya risiko perusahaan.
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Konsekuensinya biaya modal rata rata tertimbang tidak mengalami perubahan
(Sartono, 2001;229).
2.2.4.2.3 Teori Pendekatan Tradisional
Pendekatan tradisional mengasumsikan bahwa,hingga satu leverage tertentu,risiko
perusahaan tidak mengalami perubahan,namun demikian setelah leverage rasio
utang tertentu, biaya hutang dan biaya modal sendiri meningkat. Peningkatan ini
akan semakin besar dan bahkan akan semakin besar daripada penurunan biaya
karena penggunaan hutang yang lebih besar. Akibatnya biaya modal rata-rata
tertimbang pada awalnya menurun, dan setelah leverage tertentu meningkat. Oleh
karena itu nilai perusahaan akan meningkat dan akan menurun karena penggunaan
hutang yang semakin besar (Sartono, 2001;230).
Menurut pendekatan tradisional, struktur modal yang optimal terjadi pada
saat nilai perusahaan maksimum atau struktur modal yang mengakibatkan biaya
modal rata rata tertimbang minimum (Sartono, 2001;230).
2.2.4.2.4 Teori Pendekatan Modigliani Miller (MM)
Teori struktur modal modern bermula pada 1958,ketika dua profesor yaitu Franco
Modigliani dan Merton Miller (MM). Mempublikasikan apa yang disebut sebagai
artikel keuangan,MM membuktikan bahwa bunga atas utang dapat dikurangkan
dalam perhitungan pajak,maka nilai perusahaan akan meningkat,dengan semakin
semakin besarnya jumlah utang yang digunakan maka nilainya akan mencapai
pada titik maksimum (Weston, 1994;191). Asumsi-asumsi MM sebagai berikut :
a.

Tidak ada biaya broker (pialang)

b.

Tidak ada pajak
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c.

Tidak ada biaya kebangkrutan

d.

Para investor dapat meminjam dengan tingkat suku bunga yang sama dengan
perseroan.

e.

Semua investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen
mengenai peluang investasi perusahaan pada masa mendatang.

f.

EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan hutang. karena pada asumsi ini jelas
tidak realistik,maka pendapat pendapat MM hanya dipandang sebagai
permulaan bagi timbulnya teori modern.

2.2.4.3 Struktur modal yang optimal
Struktur modal yang optimal menurut Weston (1994;293) adalah struktur modal
yang mengoptimalkan keseimbangan antara resiko dan penggembalian,sehingga
kebutuhan perusahaan akan memaksimumkan harga saham.
Suatu

perusahaan

dalam

memenuhi

kebutuhan

dananya

lebih

mengutamakan sumber dari dalam perusahaan,maka akan menggurangi
ketergantungan

pada

pihak

luar.

Apabila

kebutuhan

dananya

sudah

meningkat,maka harus menggunakan dana berasal dari luar perusahaan. Baik dari
utang (debt Financing) maupun dengan mengeluarkan saham baru(external
equity). Jika kebutuhan dana dari sumber external lebih mengutamakan pada
utang saja,maka ketergantungan pada pihak luar makin besar. Jika perusahaan
mengunakan prinsip hati hati,maka harus mendasarkan pada aturan struktur
financial konservatif dalam mencari struktur modal yang optimal (Riyanto,
2001;293).
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Faktor yang mempengaruhi struktur modal yang optimal (Weston,
1994;174) yaitu:
1. Stabilitas penjualan
Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil itu lebih gampang memperoleh
pinjaman,perusahaan umum karena permintaan atas produk atau jasanya
stabil,selama ini dapat menggunakan leverage keuangan lebih tinggi
dibandingkan perusahaan biasa.
2. Struktur aktiva
Apabila aktiva perusahaan cocok untuk dijadikan agunan kredit,perusahaan
tersebut cenderung menggunakan banyak utang.
3. Leverage operasi
Perusahaan dengan leverage operasi yang kecil lebih mampu untuk
memperbesar leverage keuangan karena,interaksi leverage operasi yang
mempengaruhi penurunan penjualan terhadap laba operasi.
4. Tingkat pertumbuhan
Perusahaan yang tumbuh dengan pesat terpaksa lebih banyak bergantung pada
modal eksternal.
5. Profitabilitas
Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi
menggunakan utang yang relatif kecil.
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6. Pajak
Bunga adalah beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan ,dan
pengurangan tersebut sangat bernilai bagi perusahaan yang terkena tarif pajak
yang tinggi.
7. Pengendalian
Masalah pengendalian tidak selalu menghendaki penggunaan utang atau
ekuitas karena jenis modal yang memberi keamanan bagi manajemen
bervariasi dari situasi satu ke situasi yang lain.
2.2.4.4 Struktur modal yang ditargetkan ( target capital structure)
Struktur modal yang ditargetkan menurut Weston (1994;150) yaitu perpaduan dari
utang,saham prefern dan saham biasa yang dikehendaki perusahaan dalam
struktur modalnya. Struktur modal yang ditargetkan bisa berubah sesuai dengan
perubahan kondisi,tetapi pada saat management perusahaan memerlukan “ target
capital structure” maka setiap keputusan pembayaran harus konsisten dengan
target tersebut. Jika tingkat utang yang sesungguhnya berada dibawah target,maka
perlu dilakukan ekspansi dengan melakukan pinjaman,sementara jika rasio utang
melampaui target maka saham perusahaan perlu dijual.
Kebijakan mengenai struktur modal melibatkan tradeoff antar resiko dan
tingkat pengembalian,penambahan utang memperbesar resiko perusahaan. Tetapi
sekaligus memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan. Semakin tinggi
utang,maka semakin tinggi resiko perusahaan cendrung menurunkan harga
saham,tetapi meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan (Weston,
1994;150).
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Faktor Faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal (Weston,
1994;150) yaitu:
1. Resiko bisnis
Yaitu resiko yang berkaitan dengan proyeksi tingkat pengembalian atas ekuitas
(ROE) dari suatu perusahaan dimasa akan datang.dengan mengasumsikan
bahwa perusahaan tersebut tidak menggunakan utang.
2. Posisi pajak
Alasan utama menggunakan utang,karena biaya bunga dapat dikurangkan
dalam

perhitungan

pajak,sehingga

menurunkan

biaya

utang

yang

sesungguhnya. Akan tetapi jika pendapatan perusahaan terhindar dari pajak
karena penyusutan,maka tarif pajaknya akan rendah dan keuntungan utang juga
akan kecil.
3. Fleksibilitas
Para manager dana perusahaan perlu diketahui bahwa penyediaan modal yang
baik, diperlukan untuk mendukung operasi secara stabil,yang merupakan faktor
yang sangat menentukan bagi keberhasilan jangka panjang. Perusahaan juga
harus mengetahui bahwa keadaan uang ketat,apabila perusahaan menghadapi
kesulitan operasi,para penyedia dana lebih suka menanamkan uangnya pada
posisi neraca yang bagus. Karena itu kemungkinan tersedianya dana sangat
berpengaruh terhadap struktur modal yang ditargetkan.
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2.2.5 Umur Perusahaan
Umur perusahaan menunjukan seberapa lama perusahaan mampu bertahan dan
menjadi bukti perusahaan mampu bersaing dan dapat mengambil kesempatan
bisnis yang ada dalam perekonomian. Perusahaan yang beroperasi lebih
lama,berarti perusahaan tersebut mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk
menyediakan informasi. Dengan demikian akan mengurangi adanya informasi
asimetri (Arman, 2011).
Umur perusahaan digunakan untuk mengukur pengaruh lamanya
perusahaan beroperasi terhadap kinerja perusahaan sehingga dapat mengetahui
pula sejauh mana perusahaan dapat survive. Semakin panjang umur perusahaan
akan memberikan kinerja yang lebih banyak pula.perusahaan yang sudah lama go
public mereka akan cenderung untuk selalu menjaga kinerja perusahaan agar
dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik karena perusahaan lebih
transparan, sehingga publik dapat mengetahui secara langsung perkembangan
kinerja dari perusahaan tersebut. Semakin tua umur perusahaan, maka memiliki
pengalaman yang lebih banyak dalam pengelolaan dan pemeliharaan akan
menjadi lebih optimal (Putri, 2009).
Utami (2008) dalam Chandra (2012) menyatakan umur perusahaan dapat
menunjukan bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing,dengan demikian
umur perusahaan dapat dikaitkan dengan kinerja keuangan suatu perusahaan.
Perusahaan yang berumur lebih tua memiliki pengalaman yang lebih banyak atas
informasi tentang perusahaan. Umur perusahaan menunjukan kemampuan
perusahaan dalam mengatasi kesulitan dan hambatan yang dapat mengancam
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kehidupan perusahaan,sehingga semakin lama perusahaan berdiri,maka semakin
mampu perusahaan tersebut meningkatkan kepercayaan investor.
Umur perusahaan yang semakin tua ternyata tidak terlalu mencerminkan
banyak sedikitnya pengungkapan yang akan dilakukan perusahaan. Hal ini
memungkinkan dengan adanya faktor lain di balik umur perusahaan yang menjadi
pertimbangan manajemen dalam memberikan banyak sedikitnya pengungkapan
yang akan diberikan perusahaan dalam laporan tahunan (Poulus, 2008).

2.2.6 Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan menjadi penting ketika perusahaan melakukan go public.
Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat menjadi gambaran prospek perusahaan
kedepan. Ukuran perusahaan dilihat dari total asset perusahaan mampu
memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki asset yang besar akan memiliki
prospek yang baik. Total asset atau disebut juga aktiva merupakan sumber sumber
ekonomis yang dimiliki oleh perusahaan dan masih memberikan manfaat di masa
yang akan datang (Slamet Sugiri, 2001) dalam (Rohmad, 2010).
Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan dari besarnya
total asset yang dimiliki perusahaan. Asset menunjukkan aktiva yang digunakan
untuk aktivitas operasional perusahaan. Peningkatan asset yang diikuti
peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar
terhadap perusahaan. dengan

meningkatnya kepercayaan pihak luar terhadap

perusahaan, memungkinkan pihak kreditor tertarik menanamkan dananya ke
perusahaan (Weston, 1994) dalam (Masodah, 2011).
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Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar
kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain: total aktiva, log size, nilai
pasar saham, dan lain lain. pada dasarnya ukuran

perusahaan hanya terbagi

menjadi 3 kategori yang didasarkan pada total asset perusahaan yaitu perusahaan
besar, perusahaan menengah ,dan perusahaan kecil (Machfoedz, 1994) dalam
(Masodah, 2011).
Houston (2001;50) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah rata
rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun.
Dalam hal ini penjualan lebih besar dari pada biaya variabel dan biaya tetap, maka
akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih
kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita
kerugian.

2.2.7 Profitabilitas
2.2.7.1 Pengertian Profitabilitas
Sartono (2010;122) menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan
perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dalam penjualan,total aktiva
maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan
sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas. Misalnya bagi pemegang
saham akan melihat keuntungan yang benar benar akan diterima dalam bentuk
deviden.
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2.2.7.2 Rasio Profitabilitas
Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukan hasil akhir dari sejumlah
kebijaksanaan dan keputusan keputusan perusahaan (Riyanto, 1995;331) sebagai
berikut :
1. Return on investment (ROI)
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva
yang dipergunakan (Sartono, 2010;123) :
Return on investment ( ROI ) = laba bersih setelah pajak x 100%
total aktiva
2. Return on equity (ROE)
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba
yang tersedian bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi
oleh besar kecilnya utang perusahaan,apabila proporsi utang makin besar maka
rasio ini juga akan besar (Sartono, 2010;124) :
Return on equity ( ROE ) = laba bersih setelah pajak x 100%
modal sendiri
3. Gross margin ratio
Rasio ini mencerminkan laba kotor yang dapat dicapai setiap rupiah penjualan,
bila rasio ini dikurangkan terhadap angka 100% maka akan menunjukan
jumlah yang tersisa untuk menutupi biaya operasi dan laba bersih. Data gross
margin ratio menunjukan beberapa periode akan dapat memberikan informasi
tentang kecenderungan gross margin yang diperoleh dan bila dibandingkan
dengan standard ratio akan diketahui apakah margin yang diperoleh perusahaan
sudah tinggi atau sebaliknya (Munawir, 2004;99) :
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Gross margin ratio = penjualan – harga pokok

x 100%

Penjualan
4. Operating ratio
Rasio ini mencerminkan tingkat efisiensi operasi perusahaan, sehingga rasio
yang tinggi menunjukkan keadaan yang kurang baik. Berarti bahwa setiap
rupiah penjualan yang terserap dalam biaya juga tinggi dan yang tersedia untuk
laba kecil. Tetapi ratio yang tinggi mungkin tidak hanya disebabkan oleh faktor
intern yang dapat dikendalikan oleh managemen perusahaan (Munawir,
2004;100) :
Operating ratio = hpp + biaya operasi
penjualan netto

x 100%

5.Net rate of ROI
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang
ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan (Irham, 2010;65) :
Net rate of ROI = penjualan – harga pokok penjualan x 100%
penjualan

2.3 Hipotesis
Hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan dan
tujuan yang ingin dicapai diuraikan sebagai berikut :
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2.3.1 Hubungan modal kerja dengan profitabilitas
Masalah modal kerja adalah masalah yang tiada akhir,selama perusahaan masih
beroperasi,modal sangat dibutuhkan untuk malakukan pembiayaan perusahaan.
Adanya modal kerja yang cukup,memungkinkan perusahaan dalam memperoleh
profitabilitas.
Modal kerja dalam suatu perusahaan harus dikelola dengan baik. modal
kerja tersebut harus cukup jumlahnya dalam arti harus mampu membiayai
kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Dengan adanya modal kerja yang cukup
akan menguntungkan perusahaan dalam memperoleh profit. karena di samping
memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien perusahaan tidak
mengalami kesulitan keuangan. Modal kerja yang cukup lebih baik dari pada
modal kerja yang berlebihan, karena dengan modal kerja yang berlebihan
menunjukkan bahwa perusahaan tidak bisa menggunakan dana secara produktif.
Hal tersebut akan berdampak terhadap tingkat pengembalian modal perusahaan
atau profitabilitas. Begitu juga sebaliknya modal kerja yang kurang dari cukup
akan dapat menjadi penyebab kegagalan suatu perusahaan dan menurunkan
tingkat profitabilitas perusahaan (Julkarnain, 2011).
H1: Terdapat pengaruh antara modal kerja terhadap profitabilitas.
2.3.2

Hubungan struktur modal kerja dengan profitabilitas

Bagi setiap perusahaan, keputusan dalam pemilihan sumber dana merupakan hal
penting sebab hal tersebut akan mempengaruhi struktur keuangan perusahaan,
yang akhirnya akan mempengaruhi profitabilitas. Sumber dana perusahaan
dicerminkan dengan modal asing dan modal sendiri yang diukur dengan debt to
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equity ratio (DER). Jika DER semakin tinggi, maka kemampuan perusahaan
untuk mendapatakan profitabilitas akan semakin rendah, sehingga DER
mempunyai hubungan yang negatif dengan profitabilitas. dengan melalui analisis
tersebut perusahaan akan dapat mengetahui pengaruh dan tingkat signifikan
struktur modal yang dipakainya terhadap profitabilitas perusahaan yang akan
berpengaruh positif atau negatif dengan melalui DER, ROI dan serta ROE (Fenny,
2011).
H2: Terdapat pengaruh antara struktur modal terhadap profitabilitas
2.3.3

Hubungan umur perusahaan dengan profitabilitas

Umur perusahaan menurut Putri (2010) adalah umur sejak berdirinya hingga
perusahaan tersebut masih mampu menjalankan operasinya. secara teoritis
perusahaan yang ukuranya besar dan telah lama berdiri akan dipercaya oleh
penanam modal dari pada perusahaan kecil karena perusahaan yang telah lama
berdiri diasumsikan akan dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi dari pada
perusahaan yang baru berdiri. Sehingga perusahaan yang telah lama berdiri
profitabilitasnya akan lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan yang lebih
muda.
Sudomo (1998;36)

menyatakan bahwa Perusahaan besar mempunyai

pengendalian dan tingkat daya saing yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan
kecil,sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan yang telah lama
berdiri akan dapat menghasiikan laba yang lebih tinggi dari pada perusahaan yang
baru berdiri dan tingkat profitabilitasnya akan lebih stabil dibandingkan
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perusahaan yang mempunyai umur yang relatif lebih muda dalam meningkatkan
labanya.
H3: Terdapat pengaruh antara umur perusahaan terhadap profitabilitas
2.3.4

Hubungan ukuran perusahaan dengan profitabilitas

Ukuran perusahaan merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan. perusahaan
yang berukuran besar mempunyai perbedaan dibanding perusahaan yang
berukuran kecil. Perusahaan besar mempunyai kapasitas produksi dalam jumlah
yang besar, sehingga akan dapat berproduksi dalam skala ekonomis yang tinggi,
atau dapat menghasilkan produk dengan harga per unit yang rendah.
Menurut Eljelly (2004) dalam Setiawan (2009) perusahaan besar
mempunyai akses yang besar ke sumber-sumber dana baik ke pasar modal
maupun perbankan, untuk membiayai investasinya dalam rangka meningkatkan
labanya. Oleh karena itu,semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi
profitabilitasnya. Dengan demikian, ukuran perusahaan berpengaruh positif
terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian Joshua (2005) dalam Setiawan
(2009) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap
profitabilitas perusahaan.
H4: Terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap profitabilitas
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2.4 Rerangka Konseptual

GAMBAR 2.1
RERANGKA KONSEPTUAL PERPUTARAN MODAL KERJA,
STRUKTUR MODAL KERJA, UMUR PERUSAHAAN, DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS

VARIABEL INDEPENDEN

Perputaran modal kerja (X1)
H1

Struktur modal kerja (X2)

H2

VARIABEL
DEPENDEN

H3

Umur perusahaan (X3)

Ukuran perusahaan (X4)

Profitabilitas (Y)
H4

Uji Regresi

Logika pikir yang mendasari kerangka pemikiran diatas adalah bahwa Perputaran
modal kerja, struktur modal, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan dapat
berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian-penelitian sebelumnya dapat
ditemukan bahwa perputaran modal kerja, struktur modal, umur perusahaan, dan
ukuran perusahaan dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam
menunjukkan profitabilitas perusahaan. Namun pada penelitian terdahulu, telah
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dibuktikan bahwa perputaran modal kerja, struktur modal, dan umur perusahaan
berpengaruh positif terhadap profitabilitas (Rafnida, 2011).
Hasil penelitian Kusuma (2003) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan
(size perusahaan) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. penelitian serupa
telah dilakukan oleh Fenny (2011) hasil penelitian ini menunjukkan modal sendiri
dan

hutang

profitabilitas.

jangka

panjang

mempunyai

pengaruh

signifikan

terhadap

