
 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 
2.1  Kinerja Keuangan 

 
Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana 

suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan 

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan 

suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis 

dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik 

buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja 

dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara 

optimal dalma menghadapi perubahan lingkungan (Fahmi, 2011). 

 
2.2  Laporan Keuangan 

 

Myer dalam Munawir (2004) mengatakan bahwa yang dimaksud laporan 

keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk 

suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi 

keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi-laba. Pada waktu akhir-akhir ini 

sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar 

ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak dibagikan (laba yang ditahan).  



20 
 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas 

suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atu 

aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2004). Jadi laporan keuangan adalah 

sederet daftar laporan mengenai keuangan perusahaan yang berasal dari proses 

pengolahan akuntansi yang berguna baik untuk perusahaan tersebut ataupun pihak 

lain yang membutuhkan informasinya. 

Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh 

dalam satu periode. Dalam praktiknya dikenal beberapa macam laporan keuangan 

seperti (Kasmir, 2014): 

1. Neraca 

2. Laporan laba rugi 

3. Laporan perubahan modal 

4. Laporan catatan atas laporan keuangan, dan 

5. Laporan kas 

Adapun tujuan laporan keuangan bagi manajemen perusahaan itu sendiri 

(Munawir, 2004): 

a. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan. 

b. Untuk menentukan efisiensi tiap-tiap bagian, proses atau produksi serta 

untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai oleh perushaan 

yang bersangkutan. 

c. Untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu yang telah 

diserahi wewenang dan tanggung jawab. 
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d. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau prosedur 

yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

Dalam laporan keuangan juga memiliki keterbatasan, seperti dijelaskan sebagai 

berikut (Munawir, 2004) : 

a. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan 

interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya 

sementara) dan bukan merupakan laporan yang final. 

b. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang keliatannya 

bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan 

standar nilai yang mungkin berbeda-beda atau berubah-ubah 

c. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 

keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, 

dimana daya beli (purchasing power) uang tersebut semakin menurun, 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume 

penjualan yang dinyatakan dalam bentuk rupiah belum tentu menunjukkan 

atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar, mungkin kenaikan itu 

disebabkan naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin juga diikuti 

kenaikan harga-harga. 

d. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-

faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang. 
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 2.3  Analisis Laporan Keuangan 

 

Menurut Munawir (2004) analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau 

mempelajari hubungan – hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) 

untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan 

perusahaan yang bersangkutan. Metode dan teknik analisis (alat-alat analisis) 

digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada 

dalam laporan keuangan. Tujuan dari setiap metode dan teknik analisis adalah 

untuk menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti. 

Ada dua metode analisis yang digunakan oleh setiap penganalisis laporan 

keuangan, yaitu analisis horizontal dan vertikal. Teknik analisis yang biasa 

digunakan dalam analisis laporan keuangan yaitu, analisis perbandingan laporan 

keuangan, tren atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam persentase, laporan dengan persentase per komponen (common 

size), analisis sumber dan penggunaan modal kerja, analisis sumber dan 

penggunaan kas, analisis rasio, analisis perubahan laba kotor, analisis break-even 

(Munawir, 2004).  

 

2.4 Modal Kerja 

 
Munawir (2004), menyebutkan “Modal kerja berarti net working capital atau 

kelebihan aktiva lancar terhadap utang lancar, sedangkan untuk modal kerja 

sebagai aktiva lancar digunakan istilah modal kerja bruto (gross working 

capital)”.  
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Setiap perusahaan selalu memerlukan modal kerja yang akan digunakan untuk 

membiayai aktivitas perusahaan sehari-hari. Kekurangan uang tunai (kas) akan 

menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya 

sedangkan kekurangan persediaan akan menyebabkan perusahaan tidak 

memperoleh keuntungan karena pembeli tidak jadi membeli produk perusahaan 

sehingga tidak terjadi piutang tersebut (Munawir, 2004). 

Munawir (2004) menerangkan bahwa manajemen keuangan jangka pendek adalah 

manajemen aktiva lancar dan pasiva lancar perusahaan. Sasaran manajemen 

keuangan jangka pendek adalah untuk mengelola setiap aktiva lancar perusahaan 

(kas, surat berharga, piutang dan persediaan) dan pasiva lancar (utang dagang, 

wesel bayar, kewajiban yang masih harus dibayar) untuk mencapai keseimbangan 

antara laba dan risiko yang memberi kontribusi positif terhadap nilai perusahaan. 

Misalnya:  

1. Aktiva lancar dalam jumlah besar akibatnya mengurangi laba. 

2. Aktiva lancar dalam jumlah kecil akibatnya meningkatkan risiko tidak 

dapat membayar.  

3. Utang lancar dalam jumlah besar akibatnya dapat meningkatkan risiko 

yaitu tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo. 

Pengertian modal kerja secara mendalam terkandung dalam konsep modal kerja 

yang dibagi menjadi tiga macam (Kasmir, 2014), yaitu: 

1. Konsep Kuantitatif  

Konsep kuantitatif menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva 

lancar. Dalam konsep ini adalah bagiamana mencukupi kebutuhan dana 
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untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Modal kerja dalam 

pengertian ini sering disebut modal kerja kotor (gross working capital). 

Menurut Munawir (2004) dalam konsep ini tidak mementingkan kualitas 

dari modal kerja, apakah modal kerja dibiayai dari modal para pemilik, 

utang jangka panjang maupun utang jangka pendek, sehingga dengan 

modal kerja yang besar tidak mencerminkan margin of safety para kreditur 

jangka pendek yang besar juga, 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 kualitatif merupakan konsep yang menitikberatkan kepada 

kualitas modal kerja. Konsep ini melihat selisih antara jumlah aktiva 

lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini disebut modal kerja bersih 

(net working capital). Keuntungan konsep ini adalah terlihatnya tingkat 

likuiditas perusahaan. aktiva lancar yang lebih besar dari kewajiban lancar 

menunjukkan kepercayaan para kreditur kepada pihak perusahaan 

sehingga kelangsungan operasi perusahaan akan lebih terjamin dengan 

dana pinjaman dari kreditur (Kasmir, 2014). 

3. Konsep Fungsional  

Konsep fungsional menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki 

perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya sejumlah dana yang dimiliki 

dan digunakan perusahaan utntuk meningkatkan laba perusahaan. semakin 

banyak dana yang digunakan banyak dana yang digunakan sebagai modal 

kerja seharusnya dapat meningkatkan perolehan laba. Demikian pula 
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sebaliknya, jika dana yang digunakan sedikit, laba pun akan menurun. 

Akan tetapi, dalam kenyataannya terkadang kejadiannya tidak selalu 

demikian (Kasmir, 2014). 

Tujuan manajemen modal kerja bagi perusahaan antara lain: (Kasmir, 2014): 

1. Guna memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan; 

2. Dengan modal kerja yang cukup perusahaan memiliki kemampuan untuk 

memenuhi kewajiban pada waktunya; 

3. Memungkinkan perusahaan untuk memiliki sediaan yang cukup dalam 

rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya; 

4. Memungkinkan perusahaan untuk memeperoleh tambahan dana dari para 

kreditur, apabila rasio keuangannya memenuhi syarat; 

5. Memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik minat 

pelanggan, dengan kemampuan yang dimilikinya. 

6. Guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan 

penjualan dan laba;  

7. Melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai 

aktiva lancar.   

 
2.5  Analisis Rasio Keuangan 

 

Munawir (2004) berpendapat bahwa rasio menggambarkan suatu hubungan atau 

perimbangan (mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan 

jumlah yang lain. Tujuan tiap penganalisis pada umumnya adalah untuk 

mengetahui tingkat rentabilitas, solvabilitas dan likuiditas dari perusahaan yang 
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bersangkutan, oleh karena itu angka-angka rasio pada dasarnya juga dapat 

digolongkan antara rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan rasio lain yang 

sesuai dengan kebutuhan penganalisis (Munawir, 2004). 

 

2.5.1 Rasio Likuiditas 

 

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk menganalisis dan 

menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek, tetapi juga sangat membantu 

bagi manajemen untuk mengefisiensi modal kerja yang digunakan dalam 

perusahaan. Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan aset 

lancar yang tersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut. Melalui rasio ini banyak 

pandangan ke dalam yang bisa di dapatkan mengenai kompetensi keuangan saat 

ini perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk tetap kompeten jika terjadi 

masalah, Horne (2009) dalam Laraswati (2015). Berikut adalah beberapa rasio 

likuiditas. 

a. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio ini menunjukkan tingkat keamanan (margin safety) kreditur 

jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar utang-

utang tersebut. Current ratio yang terlalu tinggi menunjukkan 

kelebihan uang kas atau aktiva lancar lainnya dibandingkan dengan 

yang dibutuhkan sekarang atau tingkat likuiditas yang rendah . 

Rumusnya sebagai berikut (Kasmir, 2014): 
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b. Quick Ratio (Acid Test Ratio) 

Rasio cepat (quick ratio) merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban 

atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai 

sediaan (inventory) (Kasmir, 2014). Sedangkan Munawir (2004) 

mengungkapkan bahwa quick ratio merupakan perbandingan antara 

(aktiva lancar-persediaan) dengan utang lancar. Rasio ini merupakan 

ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-

kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena 

persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisasikan 

menjadi uang kas dan menganggap bahwa piutang segera dapat 

direalisir sebagai uang kas, walaupun kenyataannya mungkin 

persediaan lebih likuid daripada piutang. Rumusnya adalah sebagai 

berikut (Kasmir, 2014): 

            
                        

            
 

c. Cash Ratio  

Kasmir (2014) mengungkapkan bahwa  terkadang perusahaan juga 

ingin mengukur seberapa besar uang yang benar-benar siap untuk 

digunakan untuk membayar utangnya. Artinya dalam hal ini 

perusahaan tidak perlu menunggu untuk menjual atau menagih utang 

lancar lainnya yaitu dengan menggunakan rasio lancar. Rasio ini 

merupakan rasio yang menunjukkan posisi kas yang dapat menutupi 

utang lancar dengan kata lain rasio kas merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan kas yang dimiliki dalam manajemen 
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kewajiban lancar tahun yang bersangkutan. Rumusnya sebagai berikut 

(Kasmir, 2014): 

           
        

            
 

 
2.5.2  Rasio Profitabilitas 

 

Profitability ratio  merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki 

perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan (Sudana, 2011) 

dalam Laraswati (2015). Kasmir (2014) mengungkapkan bahwa rasio 

profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan.  

 Brigham dan Daves (2010) dalam Yuliati (2013) menyatakan bahwa profitabilitas 

adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh 

perusahaan. Ada beberapa pengukuran terhadap profitabilitas perusahaan dimana 

masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva 

dan modal sendiri. Secara keseluruhan pengukuran ini akan memungkinkan untuk 

mengevaluasi tingkat earning dalam hubungannya dengan volume penjualan, 

jumlah aktiva dan investasi tertentu dari pemilik perusahaan. Tanpa adanya 

keuntungan akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. 
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Jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan antara lain: 

a. Return on Equity (ROE) 

Tingkat pengembalian atas ekuitas (ROE) merupakan rasio untuk 

mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini 

menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi 

rasionya, maka semakin baik posisi pemilik perusahaan. Rumus untuk 

mencari return on equity yang digunakan oleh perusahaan adalah  

(Kasmir, 2014): 

                  
                                  

       
 

Atau dapat pula dihitung dengan menggunakan pendekatan Du Pont 

sebagai berikut (Kasmir, 2014) : 

                                                                 

b. Profit Margin 

Margin laba adalah rasio yang membandingkan laba bersih seteah pajak 

dengan penjualan bersih. Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif 

terhadap perusahaan. Sedangkan, margin laba bersih merupakan ukuran 

keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak 

dibandingkan dengan penjualan. 

Untuk menghitung margin laba, digunakan dua persamaan sebagai berikut: 
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1. Untuk margin laba kotor (Kasmir, 2014) : 

                 

 
                                      

          
 

2. Untuk margin laba bersih (Kasmir, 2014) 

                   
                                  

                
 

c. Return on Asset (ROA) 

ROA merupakan perbandingan laba bersih dengan aktiva atau ekuitas 

yang diinvestasikan di perusahaan. ROA yang konsisten untuk terus tinggi 

menunujukkan tanda bahwa manajemen tersebut telah efektif. Seluruh 

faktor yang terdapat pada besarnya ROA dapat mengungkapkan sumber 

dan keterbatasan pengembalian suatu perusahaan. 

 
Jadi, pengukuran ROA bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dengan dana yang ditanamkan secara keseluruhan dalam aktivanya yang 

digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, 

dengan mengetahui rasio ini akan dapat diketahui apakah perusahaan 

efisien dalam memanfaatkan aktivanya dalam operasional perusahaan. 

Rumus untuk mencari return on asset (ROA) dapat digunakan sebagai 

berikut (Puspitasari dan Akbar, 2013).  

                
    

            
  



31 
 

Penulis menggunakan Earnings Before Interest and Tax (EBIT) sebagai 

pembanding total aktiva karena untuk melihat produktivitas aset pada perusahaan 

pertambangan batubara yang terdaftar di BEI Periode 2010-2014. 

 

2.5.3  Rasio Pertumbuhan 

 

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan 

perekonomian dan sektor usahanya (Kasmir, 2014)  

a. Pertumbuhan penjualan 

Rasio ini menunjukan persentasi kenaikan penjualan tahun ini 

dibandingkan dengan penjualan tahun lalu. Apabila nilainya semakin 

tinggi, maka akan semakin baik bagi perusahaan. 

                       
                                        

                    
 

b. Pertumbuhan Laba Bersih 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan meningkatkan laba bersih 

tahun ini dibandingkan laba besih tahun lalu. 
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2.5.4  Rasio Aktivitas 

 

Munawir (2004) menyatakan bahwa rasio aktivitas yaitu rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari atau 

kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan piutang, maupun 

pemanfaatan aktiva yang dimiliki.  

Rasio aktivitas ini antara lain: 

a. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 

Perputaran persedian adalah rasio antara penjualan dengan rata-rata 

persediaan yang dinilai berdasar harga jual atau kalau memungkinkan 

rasio ini dihitung dengan membandingkan harga pokok penjualan dengan 

rata-rata persediaan. Rasio ini menunjukkan berapa kali dana yang 

ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu tahun atau periode, 

makin besar turnover berarti makin baik. Rumusnya sebagai berikut 

(Munawir, 2004): 

                      
                     

                    
 

b. Perputaran Piutang 

Piutang yang dimilki suatu perusahaan mempunyai hubungan yang erat 

dengan volume penjualan kredit. Posisi piutang dan taksiran 

pengumpulannya dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran 

piutang tersebut (receivable turnover), yaitu dengan membagi total 

penjualan kredit / neto dengan piutang rata-rata. Rata-rata piutang jika 

memungkinkan dapat dihitung secara bulanan atau tahunan yaitu saldo 
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awal tahun ditambah saldo akhir tahun (Munawir, 2004). Rumusnya 

sebagai berikut (Munawir, 2004). 

                   
                

                 
 

 

 

c. Average Collection Periode 

Rasio ini adalah rasio antara piutang dengan penjualan neto per hari secara 

kredit. Rasio ini menunjukkan berapa lamanya dana perusahaan 

ditanamkan dalam komponen piutang atau berapa lama periode penagihan 

piutang. Dari rasio ini akan dapat diketahui likuiditas piutang. Makin kecil 

rasio ini makin baik. Rumusnya sebagai berikut. 

                          

                
 

d. Perputaran Aktiva Tetap  (Fixed Asset Turnover) 

Rasio ini memperhitungkan antara penjualan neto dengan aktiva tetap. 

Rasio ini menunjukkan berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva 

tetap berputar dalam satu periode. Rasio ini berguna untuk mengevaluasi 

kemampuan perusahaan menggunakan aktivanya secara efektif utnuk 

meningkatkan pendapatan. Jika perputarannya rendah kemungkinan 

terdapat kapasitas yang terlalu besar yang kurang dimanfaatkan, atau 

disebabkan oleh investasi pada aktiva tetap yang berlebihan dibandingkan 

dengan nilai output yang diperoleh. Jadi semakin tinggi rasio ini berarti 

semakin efektif penggunaan aktiva tetap tersebut. rumusnya sebagai 

berikut (Kasmir, 2014). 
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2.5.5  Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai 

seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dari utang. Dengan mengetahui rasio 

solvabilitas akan dapat dinilai tentang posisi perusahaan terhadap seluruh 

kewajibannya kepada pihak lain, kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban yang bersifat tetap, keseimbangan antara nilai aktiva tetap dengan 

modal (Munawir,2004). Macam-macam rasio solvabilitas yaitu: 

a. Debt To Equity Ratio 

Yaitu rasio antara total utang dengan modal sendiri. Rasio ini 

menunjukkan berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan utang. Bagi perusahaan makin besar rasio ini akan 

semakin menguntungkan, tetapi bagi pihak bank makin besar rasio ini 

berarti akan semakin besar resiko yang ditanggung atas kegagalan 

perusahaan yang mungkin terjadi. Jadi yang paling baik adalah apabila 

Debt Ratio mengalami penurunan. Suatu perusahaan yang solvabel berarti 

perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk 

membayar semua utang-utangnya. Begitu pula sebaliknya perusahaan yang 

tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk membayar utang-utangnya 

disebut perusahaan yang insovabel (Kasmir, 2014). Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 
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b. Total Debt to Total Asset Ratio 

Rasio total utang dengan total aktiva mengukur persentase besarnya dana 

yang berasal dari utang. Yang dimaksud dengan utang adalah semua utang 

yang dimiliki oleh perusahaan baik yang berjangka pendek maupun yang 

berjangka panjang. Kreditur lebih menyukai rasio utang yang rendah sebab 

tingkat keamanan dananya menjadi semakin baik. Untuk mengukur debt 

ratio biasanya menggunakan rumus sebagai berikut: 

                          
           

            
 

 
2.6  Pengungkit Keuangan 

 

Pengungkit biasanya digunakan untuk membantu mengangkat beban yang berat. 

Dalam keuangan, pengungkit (leverage) juga memiliki maksud yang serupa. 

Lebih spesifik lagi, leverage bisa digunakan untuk meningkatkan tingkat 

keuntungan yang diharapkan (Hanafi, 2011). Selain itu, leverage juga memiliki 

makna bahwa dalam suatu bisnis, uang dipinjam untuk membiayai penambahan 

aset. Pudjiastuti (2002) dalam Puspitasari dan Akbar (2013) memberikan 

pengertian leverage adalah penggunaan aktiva atas dana dimana untuk 

penggunaan tersebut perusahaan harus menutupi biaya atau membayar beban 

tetap.  

Pengungkit tidak selamanya buruk bagi perusahaan. Pengungkit sangat berguna 

untuk mendanai pertumbuhan dan perkembangan perusahaan melalui 

pembelian/penambahan aset. Tetapi apabila suatu perusahaan terlalu banyak 

pinjaman, dikhawatirkan perusahaan tidak mampu untuk membayar 
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kewajibannya. Leverage terdiri dari 2 (dua)  jenis, yaitu pengungkit operasional 

(operating leverage) dan pengungkit finansial (financial leverage) serta 

kombinasi dari keduanya yang menghasilkan degree of combined leverage (DCL). 

1. Pengungkit Operasional 

Pengungkit operasional bisa diartikan sebagai seberapa besar perusahaan 

menggunakan biaya tetap operasional. Beban tetap operasional biasanya berasal 

dari biaya depresiasi, biaya produksi dan pemasaran yang bersifat tetap (misal gaji 

bulanan karyawan). Kebalikan dari biaya tetap operasional adalah beban (biaya) 

variabel operasional. Contoh biaya variabel operasional adalah biaya kerja 

berdasarkan produk yang dihasilkan (Hanafi, 2011) 

Perusahaan yang menggunakan biaya tetap dalam proporsi yang tinggi (relatif 

terhadap biaya variabel) diaktakan menggunakan pengungkit operasional yang 

tinggi. Jika perusahaan memiliki tingkat pengungkit operasional (degree of 

operating leverage/DOL) yang tinggi, tingkat penjualan yang tinggi akan 

menghasilkan pendapatan yang tinggi. Namun sebaliknya, jika tingkat penjualan 

turun , perusahan akan mengalami kerugian. Dengan demikian DOL seperti pisau 

dengan dua mata, bisa membawa manfaat, sebaliknya bisa merugikan (Hanafi, 

2011). Degree of operating leverage (DOL) adalah rasio yang mengukur seberapa 

besar modal pinjaman yang digunakan untuk menghasilkan tingkat penjualan 

(Langko, 2010) dalam Puspitasari dan Akbar (2013). 

J.B. Patel (2014) mengatakan bahwa pengungkit operasional diakibatkan oleh 

adanya beban tetap operasional untuk memperbesar dampak perubahan penjualan 

pada laba. Pengungkit operasional tergantung pada proporsi beban tetap 
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operasional dalam total biaya operasional pada perusahaan. Biasanya, pengungkit 

operasional lebih besar untuk perusahaan dengan proporsi biaya tetap operasional 

yang lebih tinggi. Secara rinci, untuk kenaikan persentase pada penjualan, 

pengungkit operasional akan lebih tinggi pula, dan memperbesar persentase 

kenaikan laba. 

Biaya tetap yang lebih tinggi biasanya terkait dengan otomatis yang lebih tinggi, 

modal insentif perusahaan dan industri. Bagaimanapun, perusahaan yang 

mempekerjakan pekerja dengan skill yang tinggi yang harus tetap bertahan dan 

digaji walaupun terjadi resesi juga memiliki biaya tetap yang relatif tinggi, seperti 

perusahaan dengan biaya pengembangan produk yang tinggi, karena amortisasi 

biaya pengembangan adalah bagian dari biaya tetap. 

Apabila persentase biaya ditetapkan, perusahaan akan memiliki degree of 

operating leverage yang tinggi. Dalam terminologi bisnis, yang tinggi, faktor lain 

konstan, menyatakan secara tidak langsung bahwa sebuah perubahan yang relatif 

kecil pada penjualan akan meyebabkan perubahan besar pada ROE (Brigham dan 

Houston, 2007). 

Jika perusahaan mempunyai pengungkit operasional yang tinggi, titik impasnya 

(BEP) terletak pada tingkat penjualan yang relatif tinggi, dan dampak perubahan 

tingkat penjualan terhadap laba akan semakin besar. Makin tinggi faktor leverage 

makin tinggi pula jumlah penjualan yang diperlukan untuk mencapai titik impas 

dan makin besar pula dampak perubahan volume penjualan terhadap laba (Weston 

dan Copeland, 1991). Bagaimanapun juga risiko bisnis meningkat jika pengungkit 

operasional meningkat pula dan wawasan kualitatif lebih baik daripada kuantitatif 
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ketika mengevaluasi perencanaan dengan tingkat pengungkit operasional (DOL) 

yang berbeda (Brigham dan Ehrhardt, 2011). Pada hakikatnya, DOL adalah 

sebuah indeks angka yang mengukur dampak perubahan penjualan dan EAT. 

Rumusnya adalah sebagai berikut (Weston dan Copeland, 1991) 

    
                

                     
 

DOL dapat diartikan, jika volume penjualan berubah (naik/turun) sebesar n% 

maka EAT akan berubah searah sebesar m% ×DOL. Jadi DOL menunjukkan 

tingkat sensitivitas volume penjualan terhadap labanya. 

2. Pengungkit Finansial 

Pengungkit finansial bisa diartikan sebagai besarnya beban tetap keuangan 

(finansial) yang digunakan oleh perusahaan. Beban tetap keuangan perusahaan 

tersebut biasanya berasal dari pembayaran bunga untuk utang yang digunakan 

oleh perusahaan. Perusahaan yang menggunakan beban tetap (bunga) yang tinggi 

berarti menggunakan utang yang tinggi, perusahaan tersebut dikatakan memilki 

leverage keuangan yang tinggi, yang berarti tingkat pengungkit finansial (degree 

of financial leverage/DFL) untuk perusahaan tersebut juga tinggi (Hanafi, 2011) 

Pengungkit finansial merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan 

beban fixed financial untuk memperbesar pengaruh perubahan EBIT pada earning 

per share dan keuntungan. Pengungkit finansial melibatkan penggunaan dana 

yang diperoleh dengan fixed cost dengan harapan meningkatkan return kepada 

pemegang saham di masa depan Khan (2007) dalam Puspitasari dan Akbar 

(2013). 
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Saleem dan Muhammad (2012) dalam Puspitasari dan Akbar (2013) menerangkan 

bahwa pengungkit finansial adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa banyak penggunaan utang untuk pembiayaan perusahaan. Pengungkit 

finansial mengakibatkan timbulnya resiko keuangan. Rumus tingkat pengungkit 

finansial (degree of financial leverage) adalah sebagai berikut (Hanafi, 2011). 

     
                      

               
 

3. Pengungkit Kombinasi (Combined Leverage) 

Pengungkit operasional dan pengungkit finansial bersama-sama mempengaruhi 

fluktuasi EPS untuk perubahan yang diberikan dalam penjualan. Hal ini dapat 

dihitung dengan mengalikan pengungkit operasional dan pengungkit finansial. 

Manajemen harus mampu merancang kombinasi yang tepat dari pengungkit 

operasional dan pengungkit finansial, perusahaan dengan jumlah penjualan yang 

berfluktuasi tak menentu harus menghindari penggunaan leverage yang tinggi 

karena akan meningkatkan risiko perusahaan (Saleem dan Muhammad, 2012) 

dalam Puspitasari dan Akbar (2013). Degree of combine leverage menunjukkan 

total risiko perusahaan karena penggunaan leverage bersama. Rumusnya sebagai 

berikut (Weston dan Copeland, 1991). 

    (
                

                     
) (
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2.7  Penelitian Terdahulu  

 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Penelitian Ambarwati, dkk (2015), tentang pengaruh modal kerja, likuiditas, 

aktivitas dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa secara parsial modal kerja berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas, likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas, aktivitas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, 

ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, secara 

simultan modal kerja, likuiditas, aktivitas, ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI. 

Penelitian J. B. Patel (2014), tentang dampak leverage terhadap profitabilitas studi 

pada Sabar Dairy Gujarat (India). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

koefisien DOL, DFL dan DTL berpengaruh positif terhadap ROCE namun tidak 

signifikan, bagaimanapun secara keseluruhan model secara statistik berpengaruh 

signifikan. Koefisien DOL, DFL, dan DTL positif terhadap ROE namun tidak 

signifikan. Bagaimanapun secara keseluruhan model secara statistik berpengaruh 

signifikan. Koefisien DOL dan ROA berpengaruh signifikan positif, koefisien 

DFL dan ROA negatif dan Koefisien DTL dan ROA positif namun tidak 

signifikan. Koefisien DOL, DFL dan DTL berpengaruh positif terhadap EPS 

namun tidak signifikan. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa Sabar Diary Gujarat 
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(India) menggunakan operating leverage, financial leverage dan total leverage 

secara baik. 

Penelitian Naibaho dan Rahayu (2013), tentang Pengaruh perputaran piutang dan 

perputaran persediaan terhadap Profitabilitas pada Perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perputaran piutang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas, perputaran persediaan secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap prfotabilitas, dan secara simultan perputaran piutang dan perputaran 

persediaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Penelitian Puspitasari dan Akbar (2013), tentang analisis pengaruh leverage 

terhadap profitabilitas perusahaan industri makanan yang terdaftar dalam Bursa 

Efek Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa baik pengujian secara 

individu DOL dengan profitabilitas dan DFL dengan profitabilitas maupun 

pengujian bersama DOL dan DFL terhadap profitabilitas didapatkan hasil yang 

sama yaitu pada α =1% DOL berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan 

Profitabilitas perusahaan (ROE, ROI, ROA, dan EPS, sementara untuk DFL 

didapatkan hasil DFL tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan 

profitabilitas perusahaan. 

Penelitian Sufiana dan Purnawati (2012), tentang pengaruh perputaran kas, 

perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh perputaran kas, perputaran piutang 

dan perputaran persediaan berpengeruh secara simultan terhadap profitabilitas. 

Pada perusahaan food and  beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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Periode 2008-2010. Perputaran kas tidak berpengaruh signifikan dan memiliki 

arah yang negatif secara parsial terhadap profitabilitas, sedangkan perputaran 

piutang dan perputaran persediaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada 

perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2008-2010. Diantara ketiga variabel bebas tersebut yang dominan berpengaruh 

terhadap profitabilitas adalah perputaran piutang. 

Tabel 5. Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 
Peneliti Judul Analisis Hasil 

Novi Sagita 

Ambarwati, 

Gede Adi 

Yuniarta, dan 

Ni Kadek 

Sinarwati 

(2015) 

Pengaruh Modal Kerja, 

Likuiditas, Aktivitas dan 

Ukuran Perusahaan 

terhadap Profitabilitas 

pada Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI. 

 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Modal kerja secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap profitabilitas, 

likuiditas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas, aktivitas dan 

ukuran perusahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap profitabilitas. Secara 

simultan modal kerja, likuiditas, 

aktivitas, ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 

 

J. B. Patel 

(2014) 

Impact of Leverage on 

Profitability: A Study of 

Sabar Dairy(Dampak 

Leverage terhadap 

Profitabilitas Studi pada 

Sabar Dairy Gujarat 

(India) 

Analisis 

Regresi 

koefisien DOL, DFL dan DTL 

berpengaruh positif terhadap ROCE 

namun tidak signifikan, DOL, DFL, dan 

DTL positif terhadap ROE namun tidak 

signifikan, DOL dan ROA berpengaruh 

signifikan positif, koefisien DFL dan 

ROA negatif dan Koefisien DTL dan 

ROA positif namun tidak signifikan. 

Koefisien DOL, DFL dan DTL 

berpengaruh positif terhadap EPS namun 

tidak signifikan. Hasilnya dapat 

disimpulkan bahwa Sabar Diary 

Gujarat(India) menggunakan operating 

leverage, financial leverage dan total 

leverage secara baik. 

 

Erik Pebrin 

Naibaho dan 

Sri Rahayu 

(2013) 

Pengaruh Perputaran 

Piutang dan Perputaran 

Persediaan Terhadap 

Profitabilitas (Studi 

Empiris Perusahaan 

Makanan dan Minuman 

yang Terdaftar di BEI 

tahun 2008-2012) 

Regresi 

berganda 

dan uji 

asumsi 

klasik 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 

perputaran piutang secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

prfitabilitas, perputaran persediaan 

secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap prfotabilitas, dan secara 

simultan perputaran piutang dan 

perputaran persediaan berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. 
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Yuvita 

Puspitasari 

dan Lisa 

Fitriyani 

Akbar (2013) 

Analisis Pengaruh 

Leverage Terhadap 

Profitabilitas Perusahaan 

Industri Makanan yang 

Terdaftar dalam Bursa 

Efek Indonesia 

Metode data 

panel 

dengan 

estimasi 

random 

effect 

DOL dengan profitabilitas dan DFL 

dengan profitabilitas maupun pengujian 

bersama DOL dan DFL terhadap 

profitabilitas didapatkan hasil yang sama 

yaitu pada α =1% DOL berpengaruh 

secara signifikan terhadap perubahan 

Profitabilitas perusahaan (ROE, ROI, 

ROA, dan EPS, sementara untuk DFL 

didapatkan hasil DFL tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap perubahan 

profitabilitas perusahaan. 

 

Nina Sufiana 

dan Ni Ketut 

Purnawati 

(2012) 

Pengaruh Perputaran 

Kas, Perputaran Piutang 

dan Perputaran 

Persediaan terhadap 

Profitabilitas 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Perputaran kas, perputaran piutang dan 

perputaran persediaan berpengaruh 

secara simultan terhadap profitabilitas. 

Perputaran kas tidak berpengaruh 

signifikan dan memiliki arah yang 

negatif secara parsial terhadap 

profitabilitas, sedangkan perputaran 

piutang dan perputaran persediaan 

berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas. Diantara ketiga variabel 

bebas tersebut yang dominan 

berpengaruh terhadap profitabilitas 

adalah perputaran piutang. 

 

 


