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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Keuangan

Dalam setiap perusahaan peranan ilmu manajemen sangat penting sehingga

tujuan perusahaan dapat tercapai. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan

pengendalian merupakan fungsi manajemen yang harus dilakukan perusahaan

sehingga tujuan tercapai secara efektif dan efisien.

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan

Setiap fungsi manajemen harus dilakukan oleh para manajer perusahaan. Para

manajer perusahaan melakukan perencanaan dengan menentukan sasaran organisasi

dan juga sarana untuk mencapainya. Ketika perencanaan telah dibuat maka

pengorganisasian dilakukan dengan menetapkan dimana keputusan akan dibuat dan

siapa yang akan melaksanakan tugas. Oleh karena itu dibutuhkan seorang pemimpin

yang dapat memberi inspirasi dan motivasi dalam mencapai sasaran organisasi.

Beberapa fungsi manajemen tersebut dilakukan dalam seluruh bidang

manajemen termasuk manajemen keuangan. Ada beberapa pengertian manajemen

keuangan menurut beberapa ahli keuangan diantaranya:

Menurut Darsono (2006:1) pengertian manajemen keuangan sebagai berikut :

“Manajemen keuangan ialah aktivitas pemilik dan manajemen
perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya
dan menggunakannya seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin
untuk menghasilkan laba”.

Kemudian menurut Sutrisno (2009:3) pengertian manajemen keuangan sebagai

berikut:

“Manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat
diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan
usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah
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serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut
secara efisien”.

Selanjutnya menurut Martono & Harjito (2007:4) bahwa:

“Manajemen keuangan (financial management) atau dalam literatur lain
disebut pembelanjaan, adalah segala aktivitas perusahaan yang
berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana,
dan mengelola asset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh”.

Menurut Irawati (2006:4) pengertian manajemen keuangan sebagai berikut :

“Manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas
atau kegiatan dalam suatu organisasi, dimana didalamnya termasuk
kegiatan planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan
keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan”.

Dari beberapa pengertian mengenai manajemen keuangan, maka dapat

diambil kesimpulan bahwa manajemen keuangan merupakan aktifitas memperoleh

dana dengan biaya seminimal mungkin dan mengelolanya secara efektif dan efisien

sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

2.1.2 Fungsi manajemen keuangan

Manajemen keuangan berbeda dengan manajemen lainnya seperti manajemen

sumber daya manusia, pemasaran dan operasional. Dalam manajemen keuangan

peranannya lebih dominan dalam perusahaan karena manajemen keuangan

merupakan sumber penggerak manajemen lainnya.

Menurut Martono & Harjito (2007:4) ada tiga fungsi manejemen keuangan

antara lain:

1. Keputusan Investasi

Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus

mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat

mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk, macam dan

komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan menunjang tingkat
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keuntungan di masa yang akan datang. Keuntungan di masa depan yang

diharapkan dari investasi tersebut tidak dapat diperkirakan secara pasti. Oleh

karena itu investasi akan mengandung resiko atau ketidakpastian. Resiko dan

hasil yang diharapkan dari investasi itu akan sangat mempengaruhi pencapaian

tujuan, kebijakan maupun nilai perusahaan.

2. Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Pada

keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan

menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi

perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan

usahanya.

3. Keputusan Deviden

Keputusan deviden merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh

perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu deviden merupakan

bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham. Keputusan

deviden merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan : (1)

besarnya persentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam

bentuk kas deviden, (2) stabilitas deviden yang dibagikan, (3) deviden saham

(stock deviden), (4) pemecahan saham (stock split), serta (5) penarikan kembali

saham yang beredar, yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran

para pemegang saham.

Masing-masing keputusan harus berorientasi pada pencapaian tujuan

perusahaan. Kombinasi ketiganya akan memaksimumkan nilai perusahaan. Ketiga

keputusan keuangan diimpementasikan dalam kegiatan sehari-hari untuk

mendapatkan laba. Laba yang diperoleh diharapkan mampu meningkatkan nilai

perusahaan yang tercermin pada makin tingginya harga saham, sehingga

kemakmuran para pemegang saham dengan sendirinya makin bertambah.
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2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan sebagai aktivitas memperoleh dana, menggunakan

dana, dan mengelola asset secara efisien membutuhkan beberapa tujuan atau sasaran.

Tujuan manajemen keuangan berkaitan dengan keputusan bidang keuangan

perusahaan. Menurut Martono & Harjito (2007:13) bahwa

“Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai
perusahaan ini digunakan sebagai pengukur keberhasilan perusahaan
karena dengan meningkatnya nilai perusahaan berarti meningkatnya
nilai kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari manajemen

keuangan yaitu memaksimumkan nilai perusahaan yang tercermin dari tingginya

harga saham sehingga para pemilik perusahaan dapat sejahtera.

2.2 Laporan Keuangan

Salah satu tugas penting yang dilakukan manajemen dan para investor di akhir

tahun adalah menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan tujuan melihat

informasi yang lebih luas mengenai kinerja perusahaan dalam laporan keuangan

tersebut. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai media informasi yang

merangkum semua aktivitas perusahaan untuk para manajer, investor, bank,

pemerintah, dan masyarakat umum.

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan perlu dicatat dan

diinformasikan kepada para pemilik perusahaan. Salah satu sumber informasi bagi

pemilik perusahaan yaitu mengenai laporan keuangan. Dalam laporan keuangan dapat

dilihat bahwa terjadi aktivitas yang ada dalam perusahaan seperti transaksi

pembelian, pembayaran gaji hingga perolehan laba dari hasil penjualan
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Menurut Sutrisno (2009:9) bahwa pengertian laporan keuangan sebagai

berikut :

“Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang

meliputi dua laporan utama yakni (1) neraca dan (2) laporan rugi laba”.

Sedangkan menurut Sundjaja & Barlian (2002:68) pengertian laporan

keuangan sebagai berikut :

“Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil
dari suatu proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi
antar data keuangan / aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang
berkepentingan dengan data-data / aktivitas tersebut”.

Dari berbagai pengertian laporan keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa

laporan keuangan merupakan laporan hasil akuntansi yang merupakan sumber

informasi mengenai data keuangan perusahaan.

2.2.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dicatat dan dilakukan pembukuan

oleh bagian akuntansi. Dari berbagai pencatatan tersebut maka di akhir tahun

dilakukan pembukuan yaitu berupa laporan keuangan perusahaan. Setiap laporan

keuangan dijadikan sarana informasi bagi para analis dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha

perusahaan, dan arus dana (kas) perusahaan dalam periode tertentu. Menurut

Sundjaja & Barlian (2002:69) laporan keuangan terdiri dari :

1. Laporan laba / rugi (income statement) adalah laporan penghasilan (revenue),

biaya (expense), laba / rugi yang diperoleh suatu perusahaan selama periode

tertentu.

2. Neraca (balance sheet) adalah laporan mengenai aktiva, hutang, dan modal dari

perusahaan pada suatu saat tertentu.
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3. Laporan laba ditahan (statement of retained earning) merupakan laporan laba

yang berasal dari tahun-tahun yang lalu dan tahun berjalan yang tidak dibagikan

sebagai deviden.

4. Laporan Aliran Kas (statement of cash flow) ringkasan aliran kas untuk suatu

periode tertentu (1 tahun). Laporan ini kadang disebut “ laporan sumber dan

penggunaan dana” yang menunjukan aliran operasi perusahaan, investasi dan

aliran kas pendanaan serta menunjukan perubahan kas dan surat berharga selama

periode tersebut.

2.3 Struktur Modal

Perusahaan yang sedang berkembang memerlukan modal yang berasal dari

utang maupun ekuitas. Modal yang berasal dari utang memiliki dua keuntungan yaitu

bunga yang dibayarkan dapat dipotong untuk tujuan pajak sehingga menurunkan

biaya efektif utang. Besarnya jumlah utang selalu diperhitungkan terutama dalam

struktur modal perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari resiko tidak

mampu membayar utang.

2.3.1 Pengertian Struktur Modal

Untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan maka dibutuhkan modal.

Modal yang berasal dari modal sendiri atau utang dapat dilihat dalam struktur modal

perusahaan. Pengertian struktur modal Martono & Harjito (2007:240) adalah

sebagai berikut :

“Struktur modal (capital structure) adalah perbandingan atau imbangan

pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukan oleh

perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri”.
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Selanjutnya menurut Brealey, Myers & Marcus (2007:6) menjelaskan bahwa :

“Struktur modal adalah gabungan pendanaan utang jangka panjang dan

ekuitas”.

Kemudian struktur modal menurut Gitman (2006:538) sebagai berikut :

“Capital structure is the mix of long term debt and equity maintained by the

firm”.
Artinya bahwa Struktur modal adalah campuran hutang jangka panjang dan hak

kekayaan yang dipelihara oleh perusahaan.

Dari beberapa pengertian mengenai struktur modal diatas dapat disimpulkan

bahwa struktur modal adalah perimbangan antara hutang jangka panjang dengan

modal sendiri.

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal

Perusahaan – perusahaan yang berada dalam industri yang sama sering kali

mempunyai struktur modal yang berbeda. Masing–masing perusahaan akan

mempertimbangkan efek struktur modal terhadap resiko. Dengan menganalisis

beberapa faktor kemudian menetapkan struktur modal yang ditargetkan merupakan

langkah awal yang harus dilakukan perusahaan. Menurut Brigham & Houston

(2007:438) ada empat faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal yaitu:

1. Risiko bisnis

Tingkat risiko yang terkandung dalam operasi perusahaan apabila ia tidak

menggunakan utang. Makin besar risiko bisnis perusahaan, makin rendah rasio

utang yang optimal.

2. Posisi pajak perusahaan

Alasan utama menggunakan utang adalah karena biaya bunga dapat dikurangkan

dalam perhitungan pajak, sehingga menurunkan biaya utang yang sesungguhnya.

Akan tetapi jika sebagian besar dari pendapatan perusahaan telah terhindar dari

pajak karena perhitungan penyusutan bunga pada utang yang beredar saat ini, atau
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kerugian pajak yang dikompensasi ke muka, maka tambahan utang tidak banyak

memberi manfaat sebagaimana yang dirasakan perusahaan dengan tarif pajak

efektif yang lebih tinggi.

3. Fleksibilitas keuangan

Kemampuan untuk menambah modal dengan persyaratan yang wajar dalam

keadaan yang memburuk. Para manajer dana perusahaan mengetahui bahwa

penyediaan modal yang mantap diperlukan untuk operasi yang stabil, yang

merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan jangka panjang. Mereka

juga mengetahui bahwa dalam keadaan perekonomian yang sulit, atau perusahaan

bila menghadapi kesulitan operasi, para pemilik modal lebih suka menanamkan

modalnya pada perusahaan dengan posisi neraca yang baik. Karena itu

kemungkinan tersedianya dana di masa mendatang dan konsekuensi akibat

kurangnya dana, sangat berpengaruh terhadap struktur modal yang ditargetkan,

semakin besar kemungkinan kebutuhan modal di masa mendatang ditunjang

dengan semakin buruk konsekuensi kekurangan modal, maka seharusnya neraca

semakin kuat.

4. Konservatisme atau Agresifitas manajemen

Sebagian manajer lebih agresif dari yang lain, sehingga sebagian perusahaan lebih

cenderung menggunakan utang untuk meningkatkan laba. Faktor ini tidak

mempengaruhi struktur modal yang optimal atau yang memaksimalkan nilai,

tetapi akan mempengaruhi struktur modal yang ditargetkan yang ditetapkan

manajer.

2.3.3 Teori Struktur Modal

Teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur

modal terhadap nilai perusahaan apabila keputusan investasi dan kebijakan deviden

dipegang konstan. Ketika perusahaan mengganti sebagian modal sendiri dengan

utang dapat berpengaruh pada kondisi perusahaan.
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Menurut Martono & Harjito (2007:242) ada beberapa teori mengenai

struktur modal yang diungkapkan menurut para ahli keuangan antara lain:

1. Pendekatan laba operasi bersih

Pendekatan laba operasi bersih dikemukakan oleh David Durand pada tahun

1952. Pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa investor memiliki reaksi yang

berbeda terhadap penggunaan hutang perusahaan. Pendekatan ini melihat bahwa

biaya modal rata-rata terimbang bersifat konstan berapapun tingkat hutang yang

digunakan perusahaan. Dengan demikian, pertama, diasumsikan bahwa biaya

hutang konstan. Kedua penggunaan hutang yang semakin besar oleh pemilik

modal sendiri dilihat sebagai peningkatan risiko perusahaan. Artinya apabila

perusahaan menggunakan hutang yang lebih besar, maka pemilik saham akan

memperoleh bagian laba yang semakin kecil. Oleh karena itu, tingkat keuntungan

yang diisyaratkan oleh pemilik modal sendiri akan meningkat sebagai akibat

meningkatnya resiko perusahaan. Akibatnya biaya modal rata-rata terimbang

akan berubah.

2. Pendekatan Tradisional

Pada pendekatan tradisional diasumsikan terjadi perubahan struktur modal yang

optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial

leverage (hutang dibagi modal sendiri). Dengan menggunakan pendekatan

tradisional, bila diperoleh struktur modal yang optimal yaitu struktur modal yang

memberikan biaya modal keseluruhan yang terendah dan memberikan harga

saham yang tinggi. Hal ini disebabkan karena berubahnya tingkat kapitalisasi

perusahaan, baik untuk modal sendiri maupun pinjaman perusahaan setelah

perusahaan merubah struktur modalnya (leverage) melewati batas tertentu.

Perubahan tingkat kapitalisasi ini disebabkan karena adanya risiko yang berubah.

3. Pendekatan Modigliani dan Miller

Franco Modigliani dan MH. Miller (disingkat MM) menentang pendekatan

tradisional dengan menawarkan pembenaran perilaku tingkat kapitalisasi
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perusahaan yang konstan. MM berpendapat bahwa risiko total bagi seluruh

pemegang saham tidak berubah walaupun struktur modal perusahaan mengalami

perubahan. Hal ini didasarkan bahwa pembagian struktur modal antara hutang

dan modal sendiri selalu terdapat perlindungan atas nilai investasi. Yaitu karena

nilai investasi total perusahaan tergantung dari keuntungan dan resiko, sehingga

nilai perusahaan tidak berubah walaupun struktur modalnya berubah.

Asumsi-asumsi yang digunakan MM adalah

a. Pasar modal adalah sempurna dan investor bertindak rasional

b. Nilai yang diharapkan dari distribusi profitabilitas semua investor sama

c. Perusahaan mempunyai risiko usaha (bussiness risk) yang sama

d. Tidak ada pajak

Pendapat MM didukung oleh adanya proses arbitrase, yaitu proses

mendapatkan dua aktiva yang pada dasarnya sama dan membelinya dengan harga

yang lebih tinggi.

2.3.4 Ukuran Struktur Modal

Untuk mengukur struktur modal dapat dinilai dengan menggunakan DER

(Debt to Equity Ratio). DER menunjukan perbandingan antara utang dengan modal

sendiri. Menurut Sundjaja & Barlian (2002:70) DER (Debt to Equity Ratio) dimana

dinyatakan dalam rumus:

                     
                

                 Ø

2.4 Solvabilitas

Ketika perusahaan memerlukan dana tambahan untuk meningkatkan kinerja

perusahaan maka dapat diperoleh dari pinjaman. Bagi seorang manajer keuangan

harus memperhitungkan keputusan yang diambil dalam melakukan pinjaman. Hal

tersebut dilakukan untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi dimasa yang akan

datang.
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2.4.1 Pengertian Solvabilitas

Dengan menambah modal yang berasal dari utang dapat beresiko bagi setiap

perusahaan. Resiko bunga dan tidak mampu bayar merupakan resiko utang. Untuk

menilai utang ini dapat dilihat dari solvabilitas perusahaan. Menurut Sutrisno

(2009:15) pengertian solvabilitas sebagai berikut :

“Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua

kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi”.

Selanjutnya menurut Harahap (2004:303) bahwa:

“Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam

membayar kewajiban jangka panjangnya dan kewajiban – kewajibannya

apabila dilikuidasi”.

Dari pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam

solvabilitas menggambarkan perusahaan yang menggunakan utang untuk kegiatan

operasi perusahaan. Apabila pada suatu saat dilikuidasi dapat dilihat bahwa

perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi atau membayar seluruh

kewajibannya.

2.4.2 Pengukuran Rasio Solvabilitas

Untuk mengukur solvabilitas perusahaan dapat dinilai dengan Debt to Total

Asset Ratio. Menurut Syamsuddin (2004:54) menjelaskan bahwa:

“Debt to Total Asset Ratio mengukur berapa besar aktiva perusahaan

yang dibiayai oleh kreditur”.

Menurut Martono & Harjito (2007:5) dalam mengukur besarnya rasio total

hutang terhadap modal sendiri dengan menggunakan rumus:

' HEW      
            
                Ø

Semakin tinggi debt ratio semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan

didalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.
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2.5 Rentabilitas

Fokus utama perusahaan yaitu pada laba yang dihasilkannya. Perusahaan

selalu mengharapkan laba yang besar guna kelangsungan hidup perusahaan tersebut.

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat dilihat dari rentabilitas

perusahaan tersebut.

2.5.1 Pengertian Rentabilitas

Bagi perusahaan yang menghasilkan laba yang besar harus memperhitungkan

pula mengenai bagaimana rentabilitas perusahaan tersebut. Ada beberapa pengertian

mengenai rentabilitas menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Sutrisno (2009:16) pengertian rentabilitas sebagai berikut :

“Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

dengan semua modal yang bekerja di dalamnya”.

Dalam rasio rentabilitas ini menggambarkan seberapa besar kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan mengguanakan seluruh modal yang

bekerja didalamnya.

2.5.2 Jenis-Jenis Rentabilitas

Para investor yang menanamkan modalnya pada perusahaan selalu

menganalisis kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau dapat juga

disebut rentabilitas perusahaan. Merurut Riyanto (2001:36) ada dua jenis rentabilitas

yang dapat dinilai dalam suatu perusahaan antara lain:

1. Rentabilitas Ekonomi

Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal

sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut

dan dinyatakan dalam persentase. Rentabilitas sering dipergunakan untuk

mengukur efisiensi penggunaan modal di dalam suatu perusahaan, maka

rentabilitas ekonomi sering pula dimaksudkan sebagai kemampuan suatu
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perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan

laba.

2. Rentabilitas Modal Sendiri

Rentabilitas modal sendiri atau sering juga dinamakan rentabilitas usaha adalah

perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu

pihak dengan modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut dilain pihak.

Dengan kata lain rentaabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan

dengan modal sendiri yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan keuntungan.

2.5.3 Pengukuran Rentabilitas

Semua modal yang bekerja di dalam perusahaan adalah modal sendiri dan

modal asing, menurut Sutrisno (2009:18) untuk mengukur besarnya rentabilitas

adalah

             
    

               Ø

Penilaian rentabilitas terbagi menjadi dua yaitu rentabilitas ekonomi dan

rentabilitas modal sendiri. Dalam pengukurannya masing-masing berbeda satu

dengan yang lainnya. Menurut Martono & Harjito (2007;61) pengukuran kedua

jenis rentabilitas tersebut sebagai berikut:

1. Rentabilitas Ekonomi

Rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan antara laba usaha dengan total

aktiva. Modal yang diperhitungkan dalam rentabilitas ekonomi hanyalah modal

yang bekerja di dalam perusahaan (operating capital/asset). Demikian pula laba

yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas ekonomi hanyalah laba yang

berasal dari operasi perusahaan yaitu yang disebut laba usaha.

                     
                    

                Ø
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2. Rentabilitas modal sendiri

Rentabilitas modal sendiri diukur dengan membandingkan laba bersih setelah

pajak dengan total modal sendiri. Laba yang diperhitungkan untuk menghitung

rentabilitas modal sendiri adalah laba usaha setelah dikurangi bunga dan pajak

perseroan atau income tax. (EAT = Earning After Tax). Sedangkan modal yang

diperhitungkan hanyalah modal sendiri yang bekerja di dalam perusahaan.

                           
                         

                   
    Ø

2.5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rentabilitas

Setiap perubahan yang terjadi pada besarnya rentabilitas dapat disebabkan

oleh beberapa faktor. Menurut Riyanto (2001:37) bahwa ada beberapa faktor yang

menentukan tinggi rendahnya rentabilitas ekonomi antara lain:

1. Profit Margin

Profit Margin merupakan perbandingan antara “net operating income”

dengan “net sales”, perbandingan ini dinyatakan dalam persentase.

              
                    

             Ø

Besar kecilnya profit margin pada setiap transaksi sales ditentukan oleh 2

faktor yaitu net sales dan laba usaha. Besar kecilnya laba usaha atau net operating

income tergantung kepada pendapatan dari sales dan besarnya biaya usaha (operating

expenses). Dengan jumlah operating expenses tertentu profit margin dapat diperbesar

dengan memperbesar sales, atau dengan jumlah sales tertentu profit margin dapat

diperbesar dengan menekan atau memperkecil operating expenses. Dengan demikian

maka ada 2 alternatif dalam usaha untuk memperbesar profit margin yaitu:

a. Dengan menambah biaya usaha (operating expenses) sampai tingkat tertentu

diusahakan tercapainya tambahan sales yang sebesar-besarnya, atau dengan kata

lain, tambahan sales harus lebih besar dari pada tambahan operating expenses.
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Perubahan besarnya sales dapat disebabkan karena perubahan harga penjualan per

unit apabila volume sales dalam unit sudah tertentu (tetap), atau disebabkan

karena bertambahnya luas penjualan dalam unit kalau tingkat harga per unit

produk sudah tertentu. dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengertian

menaikan tingkat sales disini dapat berarti memperbesar pendapatan dari sales

dengan jalan:

1) Memperbesar volume sales unit pada tingkat harga penjualan tertentu.

2) Menaikan harga penjualan per unit produk pada luas sales dalam unit tertentu.

b. Dengan mengurangi pendapatan dari sales sampai tingkat tertentu diusahakan

adanya pengurangan operating expenses yang sebesar-besarnya, atau dengan kata

lain mengurangi biaya usaha relatif lebih besar dari pada berkurangnya

pendapatan dari sales. Meskipun jumlah sales selama periode tertentu berkurang,

tetapi oleh karena disertai dengan berkurangnya operating expenses yang lebih

sebanding maka akibatnya ialah bahwa profit marginnya makin besar.

2. Turnover of operating assets (tingkat perputaran aktiva usaha)

Turnover of operating assets yaitu kecepatan berputarnya operating assets

dalam suatu periode tertentu. Turnover tersebut dapat ditentukan dengan membagi

net sales dengan operating assets.

                             
         

                

Tinggi rendahnya operating assets turnover selama periode tertentu

ditentukan oleh dua faktor, yaitu net sales dan operating assets. Dengan jumlah

operating assets tertentu, makin besarnya jumlah net sales selama periode tertentu

mengakibatkan makin tingginya turnover nya. Demikian pula halnya, luas sales

tertentu dengan makin kecilnya operating assets akan mengakibatkan makin tinggi

turnover nya.

Dengan demikian maka operating assets turnover dapat dipertinggi dengan

dua cara:
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a. Dengan menambah modal usaha (operating assets) sampai tingkat tertentu

diusahakan tercapainya tambahan sales yang sebesar-besarnya.

b. Dengan mengurangi sales sampai tingkat tertentu diusahakan penurunan atau

pengurangan operating assets sebesar-besarnya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa profit margin dimaksudkan

untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kepada besar kecilnya laba

usaha dalam hubungannya dengan sales, sedangkan operating asset turnover

dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kepada

kecepatan perputaran operating assets dalam suatu periode tertentu. Hasil akhir dari

percampuran kedua efisiensi profit margin dan operating assets turnover menentukan

tinggi rendahnya earning power. Oleh karena itu makin tingginya profit margin atau

operating asset turnover masing-masing atau kedua-duanya akan mengakibatkan

naiknya earning power.

Hubungan antara profit margin dan operating assets turnover dapat

digambarkan sebagai berikut:

                                                     

2.6 Pengaruh Struktur Modal dan Solvabilitas terhadap Rentabilitas

Ekonomi

2.6.1 Pengaruh Struktur Modal terhadap Rentabilitas Ekonomi

Struktur modal merupakan perimbangan antara hutang jangka panjang dengan

modal sendiri. Keterkaitan struktur modal dengan upaya perusahaan dalam

menghasilkan laba dapat dilihat dari penjelasan menurut Martono & Harjito

(2007:9) antara lain sebagai berikut:

“Teori struktur modal ini dalam hubungnnya dengan kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang (future

earning).”
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ketika perusahaan membuat

suatu kebijakan mengenai struktur modal perusahaan maka modal yang ditanamkan

baik yang berasal dari modal sendiri ataupun berasal dari pinjaman (utang) akan

menghasilkan laba dimasa mendatang.

Struktur merupakan keputusan keuangan yang sangat kompleks. Menurut

Sundjaja & Barlian (2002:85) menjelaskan bahwa:

“Untuk mencapai tujuan perusahaan memaksimalkan kekayaan pemilik,

manajer keuangan harus dapat menilai struktur modal perusahaan dan

memahami hubungannya dengan resiko, hasil/pengembalian dan nilai.”

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan perusahaan

yaitu memaksimalkan kekayaan para pemilik perusahaan adalah dengan menilai

struktur modalnya yang optimal. Struktur modal tersebut harus dikaitkan dalam

resiko, hasil atau perolehan laba dan nilai perusahaan.

2.6.2 Pengaruh Solvabilitas terhadap Rentabilitas Ekonomi.

Setiap perusahaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pinjaman atau

utang ini, digunakan untuk kegiatan operasi sehingga diharapkan dapat menghasilkan

keuntungan atau laba. Menurut Husna dan Pudjiastuti (2004:80) menyatakan

bahwa :

“Perusahaan yang menggunakan hutang yang lebih besar akan lebih

peka terhadap perubahan rentabilitas ekonomi.”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang

menggunakan hutang dalam jumlah besar maka dapat memberikan efek terhadap

rentabilitas perusahaan yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Disamping itu, penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2004;2) mengemukakan

bahwa:
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“Tingkat hutang akan cenderung berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan. Sedangkan tingkat kembalian asset atau rentabilitas
ekonomi merupakan salah satu tolak ukur kinerja perusahaan, hal ini
berarti solvabilitas berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi.”

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat utang perusahaan bisa

mempengaruhi kinerja dalam perusahaan tersebut. Dalam hal ini kinerja perusahaan

diukur dari sisi tingkat kembalian asset dan rentabilitas ekonomi perusahaan. Dengan

kata lain besarnya jumlah hutang perusahaan bukan hanya mempengaruhi tingkat

kembalian asset tetapi juga mempengaruhi rentabilitas ekonomi perusahaan.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa struktur modal dan

solvabilitas memiliki hubungan dengan rentabilitas ekonomi. Dimana peningkatan

rentabilitas ekonomi harus disertai dengan meningkatnnya struktur modal dan

solvabilitas.
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