
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan  Teori

2.1.1 Profitabilitas

Profitabilitas menurut Riyanto (2001) adalah kemampuan perusahaan

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Sedangkan Sartono

(2001) mendefinisikan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva

maupun modal sendiri.

Setiap perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan

profitabilitasnya. Jika perusahaan berhasil meningkatkan

profitabilitasnya, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mampu

mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien

sehingga mampu menghasilkan laba yang tinggi. Sebaliknya, sebuah

perusahaan memiliki profitabilitas rendah menunjukkan bahwa

perusahaan tersebut tidak mampu mengelola sumber daya yang

dimilikinya dengan baik, sehingga tidak mampu menghasilkan laba

tinggi.



10

Rasio profitabilitas adalah rasio yang bertujuan untuk mengukur

efektivitas manajemen yang tercermin pada imbalan hasil dari investasi

melalui kegiatan penjualan (Djarwanto, 2001). Sedangkan menurut

Weston dan Brigham (2011), rasio profitabilitas adalah rasio yang

menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, pengelolaan aktiva

dan pengelolaan hutang terhadap hasil-hasil operasional perusahaan.

Menurut Van Horne dan Wachowicz (2009), merupakan rasio yang

menghubungkan laba dari penjualan dan investasi. Macam-macam rasio

profitabilitas antara lain :

1. Profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan menggunakan

rasio margin laba kotor dan margin laba bersih.

2. Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi, menggunakan

dua pengukuran yaitu ROI (Return On Investment) dan ROA

(Return On Asset). Menurut Robert Ang, (1997) ROA digunakan

untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Salah satu rasio profitabilitas yang sering digunakan dalam penelitian

yang berkaitan dengan pengaruh laba terhadap investasi adalah return

on investment (ROI). Return on Investment (ROI) menunjukkan

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang

dipergunakan. Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui
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perusahaan efisien atau tidak dalam memanfaatkan aktivanya dalam

kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran

yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan

efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh

pendapatan (Sartono, 2001).

Analisa Return On Investment (ROI) dalam analisa keuangan

mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisa

keuangan yang bersifat menyeluruh atau komprehensif. Analisa Return

On Investment (ROI) merupakan teknik analisa yang lazim digunakan

oleh pimpinan perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan

operasi perusahaan. Return On Investment (ROI) adalah salah satu

bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat

mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang

ditanamkan dalam aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan

untuk menghasilkan keuntungan (Munawir, 2004). Dengan demikian

Return On Investment (ROI) menghubungkan keuntungan yang

diperoleh dari operasi perusahaan dengan jumlah investasi atau aktiva

yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi tersebut.

Return on investment atau ROI dapat dirumuskan sebagai berikut

(Munawir, 2004):

ROI = X 100%
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Menurut Husnan (1998), ROI memiliki beberapa kelebihan dan

kelemahan. Adapun kelebihan ROI sebagai berikut:

1. Analisis ROI dapat digunakan untuk mengukur efisiensi modal

yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi penjualan.

2. Analisis ROI dapat digunakan untuk membandingkan efisiensi

penggunaan modal pada perusahaan yang bersangkutan dengan

perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah

perusahaan berada di bawah, sama atau di atas rata-rata.

3. Analisis ROI dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh divisi atau bagian, yaitu dengan

mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang

bersangkutan dalam antrian untuk membandingkan efisiensi antar

bagian.

4. Analisis ROI dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari

masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan. Dengan

menggunakan product cost system (sistem biaya produksi) yang

baik, maka modal dan biaya dapat dialokasikan ke dalam berbagai

produk yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga dapat dihitung

profitabilitas masing-masing produk.

5. Analisis ROI dapat digunakan untuk keperluan perencanaan antara

lain sebagai dasar dalam pengambilan keputusan jika perusahaan

akan mengadakan ekspansi.
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Meskipun ROI memiliki kelebihan, namun ROI juga memiliki

kelemahan. Kelemahan ROI adalah sebagai berikut:

1. Sulit membandingkan rate of return suatu perusahaan dengan

perusahaan lain, karena perbedaan praktek akuntansi antar

perusahaan.

2. Analisa Return On Investment (ROI) saja tidak dapat dipakai untuk

membandingkan antara dua perusahaan atau lebih dengan

memperoleh hasil yang memuaskan.

2.1.2 Perputaran Modal Kerja

Modal kerja selalu dalam keadaan berputar atau beroperasi dalam

perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan usaha.

Periode perputaran modal kerja (working capital turnorver period) dimulai

saat kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat dimana

kas kembali lagi menjadi kas. Makin pendek periode tersebut berarti

makin cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya

(turnorver rate-nya). Lama periode perputaran modal kerjanya tergantung

kepada berapa lama periode perputaran dari masing-masing komponen

dari modal kerja tersebut (Riyanto,2001).

Untuk menilai keefektifan modal kerja dapat digunakan ratio antara total

penjualan dengan jumlah modal kerja rata-rata (working capital

turnorver). Ratio ini menunjukan hubungan antara modal kerja dengan
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penjualan akan menunjukan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh

perusahaan (dalam jumlah rupiah) untuk tiap rupiah modal kerja

(Munawir, 2004). Formulasi dari Working Capital Turnover (WCT) adalah

sebagai berikut :

Perputaran modal kerja = –

2.1.3 Perputaran Kas

Kas merupakan aktiva paling likuid atau merupakan salah satu unsur

modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya yang berarti bahwa semakin

besar jumlah kas yang dimiliki suatu perusahaan akan semakin tinggi pula

tingkat likuiditasnya. Ini berarti bahwa perusahaan mempunyai risiko yang

lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Tetapi ini

tidak berarti bahwa perusahaan harus mempertahankan persediaan kas

yang sangat besar, karena semakin besar kas akan menyebabkan

banyaknya uang menganggur sehingga akan memperkecil keuntungannya.

Tetapi suatu perusahaan yang hanya mengejar keuntungan tanpa

memperhatikan likuiditasnya, maka perusahaan tersebut akan dalam

keadaan likuid jika sewaktu-waktu ada tagihan (Riyanto, 2001).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kas sangat berperan dalam

menentukan kelancaran kegiatan perusahaan, oleh karena itu kas harus

direncanakan dan diawasi dengan baik dari segi penerimaan dan
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pengeluarannya. Sumber penerimaan kas pada dasarnya berasal dari

(Munawir, 2004):

1. Hasil penjualan investasi jangka panjang dan aktiva tetap yang diikuti

dengan penambahan kas.

2. Pengeluaran surat tanda bukti hutang, baik jangka pendek maupun

jangka panjang serta bertambahnya hutang yang diimbangi dengan

adanya penerimaan kas.

3. Penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan

modal oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas.

4. Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang

diimbangi dengan adanya penerimaan kas.

5. Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau deviden dari

investasinya.

Sedangkan pengeluaran kas dapat disebabkan adanya transaksi-transaksi

sebagai berikut:

1. Pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek

maupun jangka panjang serta adanya pembelian aktiva tetap lainnya.

2. Penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengambilan

kas perusahaan oleh pemilik perusahaan.

3. Pelunasan atau pembayaran angsuran hutang jangka pendek atau

jangka panjang.
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4. Pembelian barang dagangan secara tunai, adanya pembayaran biaya

operasi yang meliputi upah dan gaji, pembelian perlengkapan kantor,

pembayaran bunga dan premi asuransi serta adanya persekot biaya

maupun persekot pembelian.

5. Pengeluaran kas untuk membayar deviden, pembayaran pajak, denda-

denda lainnya.

Perbandingan antara penjualan dengan jumlah rata-rata kas

menggambarkan tingkat perputaran kas (cash turnover). Perputaran kas

merupakan merupakan kemampuan kas dalam menghasilkan pendapatan

sehingga dapat dilihat berapa kali uang kas berputar dalam satu periode

tertentu. Untuk menghitung perputaran kas dapat digunakan rumus sebagai

berikut (Riyanto, 2001):

Perputaran kas =

Semakin tinggi perputaran kas ini akan semakin baik. Karena ini berarti

semakin tinggi efisiensi penggunaan kasnya. Tetapi cash turnorver yang

berlebih-lebihan tingginya dapat berarti bahwa jumlah kas yang tersedia

terlalu kecil untuk volume penjualan tersebut.
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2.1.4 Debt To Equity Ratio

Debt to equity ratio (DER) adalah rasio yang mengukur seberapa jauh

perusahaan menggunakan hutang dan menjelaskan proporsi besarnya

sumber pendanaan jangka pendek dan jangka panjang terhadap penilaian

asset perusahaan.

Peningkatan utang akan mempengaruhi besar kecilnya laba bagi

perusahaan, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam

memenuhi semua kewajibannya, yang ditunjukkan oleh beberapa bagian

modal sendiri yang digunakan untuk membayar seluruh kewajibannya,

karena semakin besar penggunaan utang maka akan semakin besar

kewajibannya. Hal ini akan berdampak pada pembayaran kewajiban

tersebut lebih diprioritaskan dari pada profitabilitas.

Menurut Brigham & Houston (2011), mengungkapkan bahwa sebuah

perusahaan yang menggunakan pendanaan melalui utang, memiliki tiga

implikasi penting :

1. Dengan memperoleh dana melalui utang, para pemegang saham dapat

mempertahankkan kendali mereka atas perusahaan tersebut dengan

sekaligus membatasi investasi yang mereka berikan.

2. Kreditur akan melihat pada ekuitas atau dana yang diperoleh sendiri

sebagai suatu batasan keamanan, sehingga semakin tinggi proporsi dari
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jumlah modal yang diberikan oleh pemegang saham, maka semakin kecil

resiko yang harus dihadapi oleh kreditur.

3. Jika perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang didanai dengan

dana hasil pinjaman lebih besar daripada bunga yang dibayarkan, maka

pengembalian dari modal pemilik akan diperbesar atau diungkit

(leverage).

Dalam kondisi perekonomian normal, perusahaan-perusahaan yang

memiliki rasio utang relatif tinggi akan memiliki ekspektasi pengembalian

yang juga lebih tinggi, namun di masa resesi (penjualan merosot tajam)

laba yang dihasilkan tidak cukup untuk menutup bunga pinjaman, kas akan

menyusut dan kemungkinan perusahaan perlu mendapatkan tambahan

dana. Karena beroperasi dalam keadaan rugi, perusahaan akan kesulitan

menjual sahamnya, disisi lain para kreditur akan meningkatkan tingkat

suku bunga karena meningkatnya resiko kerugian.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Faurani I Santi Singagerda (2004)

Faurani I Santi Singagerda meneliti mengenai pengaruh modal kerja

terhadap profitabilitas dan rentabilitas pada koperasi “Mandalika”

Mataram Nusa Tenggara Barat. Variabel dalam penelitian ini adalah

modal kerja, profitabilitas dan rentabilitas. Hasil penelitian ini



19

menunjukkan bahwa modal kerja mempunyai pengaruh positif

terhadap profitabilitas dan rentabilitas pada koperasi Mandalika.

2. Sanjay J. Bhayani (2004)

Sanjay J. Bhayani meneliti tentang working capital and profitability

relationship (a case study of Gujarat Ambuja Cement Ltd). Penelitian

ini menggunakan variabel ROI, current ratio, acid test ratio, current

ratio to total assets ratio, current assets to sales ratio, working capital

turnover ratio, inventory turnover ratio, debtors turnover ratio, cash

turnover ratio dan misc. current asset turnover ratio. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa current ratio to total assets ratio, cash

turnover ratio dan misc. current asset turnover ratio berpengaruh

negatif terhadap ROI, sedangkan inventory turnover ratio dan debtors

turnover ratio berpengaruh positif terhadap ROI.

3. Soffia Pudji Estiasih (2005)

Soffia Pudji Estiasih meneliti mengenai pengaruh modal kerja

terhadap ROA pada perusahaan textile yang go publik di BES.

Penelitian ini menggunakan variabel ROA, rasio pembelanjaan modal

kerja, current ratio, rasio perputaran modal kerja dan rasio jumlah

aktiva lancar terhadap jumlah aktiva. Dari hasil penelitian ini

diketahui bahwa variabel pembelanjaan modal kerja, current ratio,

dan perputaran modal kerja mempunyai hasil yang positif.
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Berdasarkan uji t, maka variabel yang paling signifikan

mempengaruhi perubahan ROA adalah perputaran modal kerja,

dimana = 70,83% dengan probabilitas kesalahan sebesar 0,00008.

4. M. Rajesh dan N.R.V. Ramana Reddy (2011)

M. Rajesh dan N.R.V. Ramana Reddy melakukan penelitian tentang

impact of working capital management on firm’s profitability.

Penelitian ini menggunakan 9 variabel, yaitu current ratio, acid test

ratio, current assets to total assets ratio, current assets to sales ratio,

working capital turnover, inventory turnover, debtors turnover ratio,

cash turnover dan  ROI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

current ratio, working capital turnover, inventory turnover ratio dan

debtors turnover ratio berpengaruh positif terhadap ROI. Sedangkan

acid test ratio, current assets to total assets ratio, current assets to

sales ratio dan cash turnover ratio berpengaruh negatif terhadap ROI.

5. P. C. Narware (n.d.)

P. C. Narware meneliti tentang working capital and profitability-an

empirical analysis. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah ROI, working capital ratio, acid test ratio, current assets to

total assets ratio, current assets to sales ratio, working capital

turnover ratio, inventory turnover ratio, debtors turnover ratio, cash

turnover ratio dan misc. current asset turnover ratio. Hasil yang
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diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan current assets to sales

ratio, working capital turnover ratio dan debtors turnover ratio

berpengaruh negatif terhadap ROI.


