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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia otomotif kini semakin pesat khususnya di Indonesia.

Produk-produk yang diluncurkan juga semakin canggih mengikuti perkembangan

teknologi guna memenuhi kepuasan para konsumen. Perusahaan-perusahaan

tersebut tentunya banyak melakukan upaya guna mengikuti perkembngan

teknologi. Upaya tersebut tidak terlepas dari biaya atau modal yang digunakan

untuk melakukan pengembangan produk dan biaya promosinya.

Perusahaan-perusahaan otomotif dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar

dapat bersaing dan memperoleh laba yang berkesinambungan. Laba yang

diperoleh tentunya merupakan salah satu tujuan perusahaan sebagai institusi

bisnis. Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus inovatif dan mampu

melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan di regional dan dalam

negeri seperti kebijakan-kebijakan pemerintah dan kondisi politik.
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Saat ini perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berjumlah 12

perusahaan. Berikut adalah data perusahaan otomotif yang terdfatar di Bursa Efek

Indonesia per 31 Desember 2013 berjumlah 12 perusahaan yang sudah melakukan

IPO :

Tabel 1.1 Daftar perusahaan sektor manufaktur subsektor otomotif dan komponen

No Saham Emiten IPO
1 ASII Astra International Tbk 04 April 1990
2 AUTO Astra Otoparts Tbk 15 Juni 1996
3 BRAM Indo Kordsa Tbk 05 September 1990
4 GDYR Goodyear Indonesia Tbk 1 Desember 1980
5 GJTL Gajah Tunggal Tbk 5 Mei 1990
6 IMAS Indomobil Sukses International Tbk 15 September 1993
7 INDS Indospring Tbk 10 Agustus 1990
8 LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk 05 Februari 1990
9 MASA Multistrada Arah Sarana Tbk 09 Juni 2005
10 NIPS Nipress Tbk 24 Juli 1991
11 PRAS Prima Alloy Steel Universal Tbk 12 Juli 1990
12 SMSM Selamat Sempurna Tbk 09 September 1996
Sumber : www.idx.co.id (data perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan
komponen)

Perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdiri dari berbagai

macam jenis operasionalnya. Astra International, Tbk merupakan salah satu

perusahaan yang memproduksi kendaraan roda empat yang merupakan salah satu

perusahaan pemegang saham terbesar di Indonesia untuk saat ini, dan juga produk

yang dihasilkan merupakan produk yang banyak diminati oleh masyarakat dari

kalangan menengah keatas hingga menengah kebawah.

Astra Otoparts, Tbk adalah perusahaan komponen otomotif terkemuka Indonesia

yang memproduksi dan mendistribusikan suku cadang kendaraan bermotor baik

kendaraan roda dua maupun roda empat. Selanjutnya adalah Indo Kordsa Tbk

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia ban, serat nylon,
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polyester, rayon serta benang nylon untuk ban. Perusahaan ini kemudian "go

public" sejak bulan Juli 1990 di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Goodyear, Tbk yang merupakan perusahaan ban terbesar di dunia yang selain

memproduksi ban dengan merek sendiri, juga memproduksi merek yang tak kalah

disegani seperti Dunlop, Kelly, Fulda, Lee, Sava, dan Debica. Selain Goodyear

ada Gajah Tunggal, Tbk merupakan perusahaan ban terbesar di Asia Tenggara

yang memproduksi dan mendistribusikan ban berkualitas tinggi untuk mobil

penumpang, SUV's / Truk ringan, off-road, industri dan sepeda motor. Gajah

Tunggal, Tbk  juga memproduksi dan mendistribusikan produk karet terkait

lainnya seperti karet sintetis, benang ban, ban dalam, flap, o-ring dan banyak lagi.

Indomobil Sukses Internasional Tbk (Perseroan) merupakan suatu kelompok

usaha terpadu yang memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang

otomotif yang terkemuka di Indonesia. Indomobil Sukses International, Tbk

merupakan salah satu perseroan yang terdiri dari beberapa perusahaan mobil

antara lain adalah Suzuki, Nissan, Audi, Volvo dan lain-lain.

Indospring, Tbk merupakan satu-satunya perusahaan yang memproduksi produk,

komponen dan peralatan yang menggunakan besi, Spring, Mesin & peralatan

Otomotif, Produk Besi Baja, Per Puntir (Torsion Spring), Per Tarik ( Extension

Wire Spring), Per Tekan (CompressionSpring), Per Kawat / Pegas, produk dari

kawat baja, Kawat Per/Pegas (Spring), Tipe Kawat Baja.

PT. Multi Prima Sejahtera Tbk, ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi

antara lain: manufaktur busi dan suku cadang kendaraan bermotor, perdagangan

barang-barang hasil produksi sendiri dan/atau perusahaan yang mempunyai
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hubungan istimewa, penyertaan dalam perusahaan-perusahaan dan/atau badan

hukum lain. Perusahaan berkedudukan di Karawaci Office Park Blok M No. 39-

50, Lippo Karawaci, Tangerang, sedangkan pabriknya berlokasi di Jl. Kabupaten

No. 454, Desa Tlajung Udik, Kecamantan Gunung Putri, Jawa Barat.

PT Multistrada Arah Sarana Tbk, atau ‘MASA’ (Perseroan), merupakan produsen

ban di Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Lemahabang Km 58,3 Desa

Karangsari Cikarang Timur – Bekasi Jawa Barat 17550. Perseroan memproduksi

ban luar kendaraan bermotor roda dua dan roda empat baik merek sendiri

(Achilles, Corsa & Strada) maupun offtake, dengan area pemasaran di pasar

domestik dan internasional.

Perusahaan akan melakukan banyak upaya guna memenuhi pembiayaan agar

profit yang diharapkan tercapai. Upaya-upaya tersebut baik secara langsung atau

pun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang

diambil perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus senantiasa berusaha agar

tumbuh dan berkembang secara sistematis dengan berorientasi kepada

pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang dinamis melalui pemanfaatan

seluruh potensi sumber daya perusahaan. Perusahaan mempunyai tanggung jawab

dalam menjalankan usahanya pasti bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan

pemilik (shareholder) melalui keputusan atau kebijakan investasi, keputusan

pendanaan, dan keputusan deviden yang tercermin dalam harga saham di pasar

modal, demikian jika dilihat dari sudut pandang manajemen keuangan. Tujuan ini

sering diterjemahkan sebagai suatu usaha untuk memaksimumkan nilai

perusahaan, Almilia dan Silvy (2006).
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Menurut Riyanto (2001) jika dilihat dari asalnya, sumber modal terdiri dari

sumber intern (internal resources) dan sumber modal ekstern (eksternal

resources). Modal yang dihasilkan dari dalam perusahaan sebagai sumber intern

dapat berupa laba ditahan dan akumulasi penyusutan, sedangkan sumber eksternal

dijelaskan sebagai sumber dana yang berasal dari luar perusahaan, yaitu dana

yang diperoleh dari para kreditor dan pemegang saham.

Perusahaan tidak akan terlepas dari Hutang dalam memenuhi pembiayaan

operasionalnya. Perusahaan yang mempunyai hutang yang cukup besar selalu

mengharapkan profit yang besar juga, karena secara teori hutang yang semakin

meningkat tentunya juga akan merangsang kenaikan profit dari perusahaan.

Penilaian kefektifan perusahaan dalam mengelola hutang dapat dilihat melalui

Ratio Solvabilitas perusahaan tersebut. Menurut Sutrisno (2009) Ratio

Solvabilitas adalah rasio-rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk

memenuhi semua kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

Ada berbagai macam perhitungan dalam ratio solvabilitas diantaranya adalah

rasio hutang terhadap aktiva (Total Debt to Assets Ratio), Rasio ini digunakan

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang-hutangnya

dengan sejumlah aktiva yang dimilikinya. Semakin tinggi total debt semakin besar

jumlah modal pinjaman yang digunakan di dalam menghasilkan  keuntungan

bagi perusahaan (Syamsudin, 2007) dan Rasio hutang terhadap modal (Total Debt

to Equity Ratio), Rasio ini untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibelanjai

oleh pihak kreditur. Semakin besar rasio ini berarti semakin besar dana yang di

ambil dari luar.
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Tabel 1.2 Daftar hutang perusahaan otomotif tahun 2010-2013 (dalam jutaan

rupiah)

No Perusahaan
Total Hutang Rata-rata

Hutang2010 2011 2012 2013

1 ASII 54.168 78.481 92.460 107.806 83.228

2 AUTO 1.482 2.241 3.396 3.058 2.544

3 BRAM 283.850 458.393 606.470 761.660 527.593

4 GDYR 81.462 83.626 71.185 54.822 72.774

5 GJTL 6.844 7.123 7.391 9.626 7.746

6 IMAS 6.377.070 7.829.760 11.869.218 15.655.152 10.432.800

7 INDS 543 507 528 443 505

8 LPIN 44.001 39.115 37.413 52.980 43.377

9 MASA 140.927 296.932 252.502 253.786 236.037

10 NIPS 18.943 28.069 32.262 56.246 33.880

11 PRAS 326.702 342.114 297.056 389.182 338.763

12 SMSM 498.627 466.245 594.468 619.707 544.762
Rata-rata Per

Tahun 652.885 802.717 1.155.362 1.497.039 1.027.001
Sumber : Data hutang (Laporan keuangan tahunan perusahaan otomotif
ww.idx.co.id)

Tabel 1.2 adalah tabel total hutang perusahaan otomotif dari tahun 2010-2013.

Tercatat pada tahun 2010 rata-rata hutang Astra International Tbk sebesar 83.228,

Astra Otoparts Tbk sebesar 2.544, Indo Kordsa Tbk sebesar 527.593, Goodyear

Indonesia Tbk sebesar 72.774, Gajah Tunggal Tbk sebesar 7.746, Indomobil

Seukses International Tbk sebesar  10.432.800, Indospring Tbk sebesar 505,

Multi Prima Sejahtera Tbk sebesar 43.377, Multi Arah Sarana Tbk sebesar

236.037, Nipress Tbk sebesar 33.880, Prima Alloy Steel Universal Tbk sebesar

338.763, Selamat Sempurna Tbk sebesar 544.762. masing-masing perusahaan

mempunyai rata-rata hutang yang berbeda, hal ini dikarenakan perbedaan dari

produk yang dihasilkan. Tabel 1.2 juga menunjukan adanya kenaikan dan
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penurunan yang fluktuatif dari total hutang perusahaan disetiap tahunnya.

Contohnya saja perusahaan Multi Prima Sejahtera Tbk, pada tahun 2011 total

hutangnya turun dan pada tahun berikutnya total hutangnya naik kembali. Secara

keseluruhan dapat dilihat bahwa seharusnya kenaikan total hutang yang fluktuatif

juga diikuti dengan kenaikan profit dari masing-masing perusahaan.

Tabel 1.2 dapat menunjukan seberapa besar nilai ratio solvabilitas dari

perusahaan otomotif,  salah satu rasio yang efektif untu digunakan adalah debt to

equity ratio (DER). Debt to euqity ratio (DER) yang semakin besar menunjukkan

bahwa struktur modal yang berasal dari utang semakin besar digunakan untuk

mendanai ekuitas yang ada. Kreditor memandang, semakin besar rasio ini akan

semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar resiko yang ditanggung

atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Semakin kecil rasio ini

semakin baik. Untuk keamanan pihak luar, rasio terbaik jika jumlah modal lebih

besar dari jumlah utang atau minimal sama, namun bagi pemegang saham atau

manajemen rasio ini sebaiknya besar.

Komponen lain selain Debt to equity ratio (DER) yang sangat mempengaruhi

profit perusahaan adalah inventory turnover. Rasio perputaran persediaan

merupakan rasio dimana penjualan dibagi dengan aset. Sesuai namanya, rasio ini

menunjukkan berapa kali pos tersebut “berputar” sepanjang tahun. Rasio

perputaran persediaan dinyatakan sebagai penjualan dibagi dengan persediaan

(Brigham dan Houston, 2010). Inventory turnover merupakan rasio efisiensi yang

dihitung dengan membagi harga pokok barang yang terjual (cost of good sold)

dengan inventory (Ang, 1997).
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Inventory turnover adalah rasio efisiensi yang dihitung dengan membagi biaya

barang yang terjual (cost of good sold) dengan inventory (Ang, 1997). Rasio

inventory turnover menunjukkan seberapa efisien perusahaan mengatur inventory-

nya, yaitu dengan menunjukkan berapa kali turnover inventory selama satu tahun.

Jenis rasio ini sangat bergantung pada jenis industri di mana perusahaan berada.

Sebagai contoh, toko penjual makanan akan mempunyai tingkat turnover yang

jauh lebih tinggi dari pada perusahaan yang lain yang cenderung berfokus dengan

output jasa. Sama seperi rasio-rasio yang lain, adalah penting untuk

membandingkan rasio ini dengan rasio dari perusahaan-perusahaan yang lain

dalam industri yang sama (Ang, 1997).

Tabel 1.3 Data persediaan perusahaan otomotif tahun 2010-2013 (dalam ribuan

rupiah)

Sumber : Laporan keuangan tahunan perusahaan otomotif ww.idx.co.id

No Perusahaan
Persediaan Rata-rata

Persediaan
2010 2011 2012 2013

1 ASII 1.803.000 2.222.000 15.285.000 14.433.000 8.435.750

2 AUTO 70.832 95.536 1.155.235 1.605.263 731.716

3 BRAM 2.192.930 3.507.503 3.680.279 4.206.174 3.396.721

4 GDYR 58.187 65.428 62.158 49.903 58.919

5 GJTL 10.892 16.604 14.788 18.201 15.121

6 IMAS 1.542.709 2.427.737 3.888.214 4.498.533 3.089.298

7 INDS 575.954 793.407 867.620 1.086.591 830.893

8 LPIN 101.175 100.022 95.726 117.584 103.626

9 MASA 393.453 786.336 953.222 857.684 747.673

10 NIPS 64.111 121.745 123.127 193.146 125.532

11 PRAS 97.296 108.657 119.894 153.754 119.900
12 SMSM 307.043 232.400 230.807 241.363 252.903
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Tabel 1.3 menunjukan jumlah persediaan dari perusahaan otomotif selama tahun

2010-2013. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadi perkembangan yang

fluktuatif dari pengelolaan persediaan dimasing-masing perusahaan. Namun ada

beberapa perusahaan yang selalu mengalami kenaikan persediaan disetiap

tahunnya, antara lain Astra International Tbk yang mengalami kenaikan jumlah

persediaannya mulai dari tahun 2010-2013 dengan rata-rata persediaan sebesar

8.435.750, perusahaan selanjutnya yaitu Indomobil Sukses International Tbk

yang mempunyai rata-rata persediaan sebesar 3.089.298. Hal ini menunjukan

bahwa adanya perbedaan sistem pengelolaan persediaan disetiap perusahaan yang

ditunjukan melalui naik dan turunya jumlah persediaan pertahun di setiap

perusahaan. Secara keseluruhan perusahaan otomotif mempunyai perputaran

persediaan yang cukup besar, hal ini terjadi karena kegiatan operasional mereka

yang selalu menghasilkan barang pada setiap harinya.

Investor juga melihat return on equity (ROE) dalam mengukur profitabilitas

perusahaan. Menurut Sartono, (2001:124), “Return on equity adalah rasio yang

mengukur kemampuan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham

perusahaan.” Dengan demikian ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam

mengalokasikan laba bagi para pemegang saham atas modal yang telah

ditanamkan oleh para pemegang saham tersebut. Rasio ini menunjukkan

kemampuan modal pemilik yang ditanamkan oleh investor untuk menghasilkan

laba bersih yang menjadi bagian dari pemilik.



10

Tabel 1.4 Daftar laba tahun berjalan perusahaan otomotif tahun 2010-2013 (dalam

juta rupiah)

No Perusahaan Laba Bersih Rata-rata
Laba2010 2011 2012 2013

1 ASII 17.004.000 21.077.000 22.742.000 22.297.000 15.211.324
2 AUTO 1.225.305 1.101.583 1.135.91 1.058.015 1.130.204
3 BRAM 144.774 71.039 225.463 55.422 124.175
4 GDYR 741.586 215.646. 667.399 463.439 522.018
5 GJTL 830.624 683.629 1.132.247 120.330 691.707
6 IMAS 508.022 970.891 899.090 621.139 749.786
7 INDS 70.040 120.415 134.068 147.608 118.032
8 LPIN 14.122 11.319 16.599 8.554 12.648
9 MASA 176.086 142.739 3.197 36.015 89.509
10 NIPS 12.662 7.831 21.610 33.872 18.993
11 PRAS 306 1.353 15.565 13.196 7.605
12 SMSM 164.849 219.260 286.929 350.777 255.454

Sumber : Laporan keuangan tahunan perusahaan otomotif ww.idx.co.id

Tabel 1.4 menunjukan laba tahun berjalan perusahaan manufaktur subsektor

otomotif dan komponen, dari tahun 2010-2013. Dari tabel tersebut dapat dilihat

bahwa ada beberapa perusahaan yang mengalami kenaikan dan penurunan laba

tahun berjalannya. Contohnya perusahaan Multi Prima Sejahtera Tbk, yang

mengalami penurunan laba pada tahun 2011 dan kenaikan kembali pada tahun

2012 dengan rata-rata laba sebesar 12.648, dan ada juga perusahaan yang

mengalami kenaikan laba setiap tahunnya salah satunya adalah Selamat Sempurna

Tbk, dengan rata-rata laba pertahunnya sebesar 255.454. Hal ini menunjukan

bahwa ada beberapa perusahaan yang mengalami kenaikan laba tahun berjalannya

dipengaruhi oleh hutang dan persediaan setiap tahunnya. Secara teori hutang yang

meningkat seharusnya memicu peningkatan laba dari sebuah perusahaan, begitu

pula dengan persediaan semakin besar perputaran atau pengelolaan persediaan

perusahaan akan menunjang profit dari sebuah perusahaan.
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Debt to equity ratio (DER) selalu berkaitan dengan profitabilitas perusahaan

Return On Equity (ROE). Return on Equity (ROE) adalah rasio profitabilitas yang

membandingkan antar laba bersih (net profit) perusahaan dengan aset bersihnya

(ekuitas atau modal). Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan yang

dihasilkan oleh Perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh

Pemegang Saham. Weston and Brigham (1997) menyatakan bahwa hutang akan

mempengaruhi pengembalian atas ekuitas bagi para pemegang sahamnya.

Perusahaan yang mempunyai rasio utang yang tinggi menghadapi resiko yang

lebih tinggi, tetapi tingkat pengembalian yang diharapkan juga lebih tinggi.

Sebaliknya, perusahaan dengan resiko utang yang rendah tidak beresiko besar,

tetapi peluangnya untuk melipatgandakan atas ekuitas juga kecil. Jika ROE

sebelumnya naik, bukan berarti ROE yang akan datang juga akan naik. Sedangkan

jika ROE turun, maka investasi perusahaan yang baru akan menawarkan ROE

lebih rendah dibandingkan dengan investasi sebelumnya (Bodie, Kane, and

Marcus, 2002). Demikian hubungan antara leverage dan ROE, bahwa kontribusi

dari financial leverage adalah positif hanya jika tingkat pengembalian aktiva

perusahaan melebihi suku bunga utang perusahaan. Hal ini terbukti dari data

tersebut dapat dianalisis bahwa adanya pengaruh dari kenaikan total hutang

perusahaan otomotif terhadap kenaikan perputaran modal dari tahun 2010-2013.

Data keuangan pada Tabel 1.2, Tabel 1.3 dan Tabel 1.4, peneliti melihat terdapat

perkembangan yang berkesinambungan antara leverage, inventory turnover dan

return on equity. Dari analisis sederhana leverage dan inventory turnover

mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan yang dilihat melalui return on
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equity. Penelitian mengenai Pengaruh Debt to equity ratio (DER) terhadap return

on equity (ROE) sudah pernah dilakukan oleh Albdul Hamid (2009) dan Jauhar

Prayogi (2012) dengan judul penelitian Pengaruh Debt Equity Ratio (DER)

terhadap Return On Equity dan Earning Per Share menyatakan bahwa terdapat

hubungan yang positif dan signifikan antara DER terhadap ROE dan EPS.

Penelitian mengenai Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap

Profitabilitas juga dilakukan oleh Tiara Herdiani (2011) yang menyatakan bahwa

secara parsial signifikan dan berpengaruh positif terhadap Return On Equity. Oleh

karena itu berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengulangi

penelitian tersebut dengan menambah satu variabel bebas berupa Inventory

turnover dengan mengambil sample pada perusahaan pertambangan dan logam

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013, dengan judul

“Pengaruh Hutang dan Persediaan terhadap Return On equity pada

Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek (BEI) Indonesia Periode

Tahun 2010-2013”
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1.2. Rumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Apakah terdapat pengaruh antara hutang dan persediaan terhadap

profitabilitas pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan

komponen yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2010-2013?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Batasan masalah yang ditentukan oleh peneliti bertujuan agar penelitian ini

memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas sebagi berikut :

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia.

2. Hutang akan dihitung menggunakan rasio hutang yaitu Debt to equity ratio

(DER), persediaan dihitung dengan menggunakan Perputaran persediaan dan

profitabilitas akan dihitung menggunakan ratio profitabilitas return on equity

(ROE) pada perusahaan.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Hutang dan Persediaan terhadap

Profitabilitas perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen tahun

2010-2013.
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1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain :

1. Bagi kalangan akademis

Memberikan referensi untuk keperluan penelitian yang berhubungan dengan

pengaruh Hutang dan Persediaan terhadap Profitabilitas pada perusahaan

manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang ada di indonesia.

2. Bagi kalangan praktisi

Manfaat bagi praktisi terutama manajer dan stakeholder otomotif dan

komponen, agar penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi manajemen

perusahaan manufaktur otomotif dan komponen dalam mengelola usahanya

terutama dalam pengelolaan Hutang dan Persediaan terhadap profitabilitas

perusahaan otomotif dan komponen.

1.4 Kerangka Pemikiran

Return On Equity merupakan salah satu metode yang digunakan oleh

perusahaan maupun para investor guna melihat seberapa besar tingkat

pengembalian modal suatu perusahaan.

 Hubungan Hutang (Debt to Equity Ratio) dengan Return On Equity

Weston and Brigham (1997), Hutang akan mempengaruhi pengembalian atas

ekuitas bagi para pemegang sahamnya. Perusahaan yang mempunyai rasio

utang yang tinggi menghadapi resiko yang lebih tinggi, tetapi tingkat

pengembalian yang diharapkan juga lebih tinggi. Sebaliknya, perusahaan

dengan resiko utang yang rendah tidak beresiko besar, tetapi peluangnya

untuk melipatgandakan atas ekuitas juga kecil. Jadi hubungan antar Hutang
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dan ROE, bahwa kontribusi dari Hutang adalah positif hanya jika tingkat

pengembalian aktiva perusahaan melebihi suku bunga utang perusahaan.

Penjelasan lainnya menyatakan tinggi rendahnya DER akan mempengaruhi

tingkat pencapaian ROE yang dicapai perusahaan. Jika biaya yang

ditimbulkan oleh pinjaman lebih kecil daripada biaya modal sendiri, maka

sumber dana yang berasal dari pinjaman atau hutang akan lebih efektif dalam

menghasilkan laba, demikian juga dengan sebaliknya. Perusahaan dengan laba

bertumbuh akan memperkuat hubungan DER dengan profitabilitas yaitu

dimana profitabilitas meningkat seiring dengan DER yang rendah. Rasio

profitabilitas yang dibahas adalah ROE. Semakin tinggi tinggi ROE, semakin

efisien sebuah perusahaan mengelola investasi untuk menghasilkan laba.

Semakin tinggi DER menunjukkan semakin besar beban perusahaan terhadap

pihak luar, hal ini sangat memungkinkan menurunkan kinerja perusahaan

karena tingkat ketergantungan dengan pihak luar semakin tinggi. Sartono

(2010), menyatakan bahwa semakin besar penggunaan hutang dalam struktur

modal maka Return On Equity (ROE) suatu perusahaan semakin meningkat.

 Hubungan Persediaan (Inventory turnover) dengan Return On Equity

Menurut Kasmir (2011) perputaran persediaan rasio yang digunakan untuk

mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar

dalamn satu periode. Sedangkan Weygandt, dkk. (2009:348) mendifinisikan

Perputaran persediaan digunakan untuk mengukur beberapa kali persediaan

rata-rata terjual dalam satu periode.

Semakin tinggi perputaran persediaan maka semakin cepat kembalinya dana

yang tertanam pada persediaan tersebut. Akibatnya, laba yang peroleh akan
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menjadi bertambah.. Banyaknya laba yang diterima ini akan menaikkan

tingkat profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, perputaran persediaan

akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan

otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2013.

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

1.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan asumsi sementara dari analisis yang sudah dilakukan dengan

melihat latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan.

H1 : Hutang secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada

perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia

H2 : Persediaan secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada

perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia

H3 : Secara simultan Hutang dan Persediaan berpengaruh positif terhadap

Profitabilitas pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan

komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hutang
Variabel X1

Profitabilitas (Y1)

Persediaan
Variabel X2


